
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за підсумками проведення акредитаційної експертизи підготовки за
другим

(магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 

адміністрування у Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 р. 
№ 1934-л «Про проведення акредитаційної експертизи» та 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 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент зі 
спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет», утворено експертну комісію та затверджено її у складі:

голова комісії: Бухаріна Людмила Михайлівна - завідувач кафедри 
підприємництва, менеджменту організацій та логістики Запорізького 
національного університету, доктор економічних наук, доцент;

член комісії: Григорак Марія Юріївна - завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету, кандидат економічних наук, доцент;

яка в період з 03.12.2018 р. по 05.12.2018 р. 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 Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим 
(магістерським) рівнем.

Експертизу проведено згідно із Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 
(зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України від 
30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності закладів освіти» та Постанови 347 від 10.05.2018 р. «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 
1187».

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем ДВНЗ «ПДТУ» 
проінформував Міністерство освіти і науки України заявою від 02 листопада 
2018 року№ 61/110-307.

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних



матеріалів та документів:
1. Засновницькі документи ДВНЗ «ПДТУ» (Постанова від 25.11.1993 р. 

№ 956 про створення Приазовського державного технічного університету. 
Статут, прийнятий конференцією трудового колективу від 30.08.2016 р., 
затверджений Міністерством освіти і науки України 04.05.2017 р. наказ № 678.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 
номер 035596 від 11.02.2009 р.

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців 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 Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем та пояснювальна записка.

8. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим 
(магістерським) рівнем.

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

інформаційне забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру 
університету.

12. Документ про декларування виконання вимог Ліцензійних умов 
освітньої діяльності, інші документи.

13. Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем.

За результатами експертного оцінювання встановлено та 
констатовано:

ДВНЗ «ПДТУ» створено постановою Кабінетів Міністрів України від 
25.11. 1993 р. № 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

1. Загальна характеристика освітньої діяльності 
Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет»



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, сайт www.pstu.edu.

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 
надаються Законом України «Про освіту», іншими законодавчими актами та 
додатковими правам, отриманими 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.

Навчальний процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 42 кафедри, у складі 
яких працюють 50 докторів наук, професорів, 183 кандидатів наук, доцентів.

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять:
- Інститут підвищення кваліфікації;
- Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання;
- Навчально - науковий інститут металів;
- Науковий інститут ресурсозбереження;
- Науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту;
- Сумісний з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича 

НАН України Навчально-науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні 
технології і матеріали»;

- Сумісний з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН 
України Навчально-науково-інноваційний центр «Новітні технології 
поверхневої модифікації металів та сплавів»;

- Навчально-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні 
матеріали і наукоємні технології їх створення і зміцнення»;

- Проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки процесів і 
апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відходів 
металургійних заводів;

- Галузева науково-дослідна лабораторія з наплавлення;
- Випробувальна лабораторія з технічної діагностики;
- Науково-навчальний центр «Техноресурс»;
- Центр комерціалізації і трансферу технологій;
- Регіональний навчальний центр бізнес-навичок;
- 8 факультетів — металургійний, машинобудування та зварювання, 

економічний, енергетичний, інформаційних технологій, інженерної та мовної 
підготовки, соціально-гуманітарний, транспортних технологій;

- З коледжі -  Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ», 
(наказ від 29.09.2010 р. № 153- 05); Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» 
(наказ від 22.04.2009 р. № 94- 05, наказ Міністерства освіти і науки України № 
331 від 16.04.2009 р. «Про реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»,); 
Маріупольський механіко-металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 р.№ 176-

- Підготовче відділення.
В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені 

ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, за звітній рік захищено 2

05);

Голова експертної комісії Л. М. Бухаріна

http://www.pstu.edu


докторські дисертації та 17 кандидатських. У цілому рівень співробітників які 
мають ступінь, вчене звання досягає 72,36 %.

Контингент студентів Приазовського державного технічного університету 
складає 4322 особи, у тому числі 2659 осіб за денною формою навчання, 1663 
особи за заочною формою навчання.

В цілому в ПДТУ на 42 кафедрах працює 322 штатних викладачів, з них -  
50 професорів, докторів наук, що становить 15,5 %, та 183 - доцент, кандидатів 
наук, що становить 56,8 % від штатного розкладу. В цілому по університету 
кількість викладачів, що мають вчені ступені становить близько 72,36%.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа 
навчальних корпусів 66619,4 кв.м.; бібліотеку з читальними залами і книжковим 
фондом понад 537367 примірників, загальною площею 2041,3 кв.м.; 43 
комп’ютерних класи, Центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у загальну 
університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально-спортивний комплекс 
зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям, загальною площею 
4941,6 кв. м.; 2 студентських гуртожитки, загальною площею 10111,4 кв. м.; 
студентську їдальню, студентське кафе, 5 буфетів; санаторій-профілакторій, 
оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на узбережжі Азовського моря.

Для дозвілля і самореалізацїї студентської молоді працюють культурно- 
просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний театр-студія, 
театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи художньої 
самодіяльності. Новини про життя університету висвітлюється на сторінках 
університетських видань «Студентська орбіта», «Пара с утра» та у ЗМІ 
Маріуполя.

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

Основні досягнення за минулий рік:
- ДВНЗ «ПДТУ» став ініціатором створення асоціації ВУЗів міст зони 

АТО, мета якої відстоювати права регіональних університетів в специфічних 
умовах, які потребують спеціальної допомоги держави. Перший результат 
роботи асоціації - прийнятий парламентом Закон № 6548 про фіксований 
прийом на перший курс, який надає спеціальні умови вступу абітурієнтам зони 
АТО та неконтрольованих територій до українських ЗВО;

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

- в Університеті за проектом USAID відкрита школа стартапів для 
підтримки малого та середнього бізнесу;

- Університет створив спільний з компанією «Метінвест Промсервіс» 
інноваційний освітній проект з індивідуальної профільної фахової підготовки 
студентів. Це вже п'ятий подібний проект, який виконується спільно з 
регіональними підприємствами-замовниками;



- у Всеукраїнських олімпіадах і конкурсах студентських наукових робіт 
2017-2018 навчального року Університет отримав 14 перемог в олімпіадах і 27 
перемог в конкурсах;

- у 2017 -  2018 рр. за цільовим призначенням за кордон було направлено 
31 делегацію вчених і студентів ДВНЗ «ПДТУ» для міжнародної діяльності: на 
наукову роботу, навчання, стажування, для участі у конференціях, тренінгах;

- у загальноукраїнському рейтингу за версією Webometrics в сегменті 
репозиторіїв ДВНЗ «ПДТУ» займає 21 місце з 54.

- 17 науково-педагогічних працівників і аспірантів захистили 
кандидатські дисертації і 2 доцента стали докторами наук.

Приазовський державний технічний університет має усі необхідні 
документи щодо надання послуг з освітньої діяльності.

Міжнародна діяльність -  це важливіший компонент стійкого розвитку 
вищої школи, залог успіху та міжнародного визнання кожного навчального 
закладу. В ДВНЗ «ПДТУ» міжнародна діяльність здійснюється в наступних 
формах: навчання іноземних громадян; підготовка та реалізація міжнародних 
проектів і програм; мобільність студентів у формі семестрового навчання 
студентів ДВНЗ «ПДТУ» в закордонних ВНЗ і навчання з можливістю 
отримання подвійного диплома; відрядження вчених, викладачів, аспірантів і 
студентів до закордонних ВНЗ; прийом закордонних делегацій; участь 
співробітників університету у міжнародних наукових конференціях, 
симпозіумах, семінарах, виставках за кордоном; організація і проведення у 
ДВНЗ «ПДТУ» міжнародних конференцій (з участю закордонних партнерів); 
публікація наукових робіт у міжнародних закордонних виданнях.

Одним з показників міжнародної діяльності є реалізація договорів про 
співпрацю із закордонними ВНЗ та організаціями. У 2017 році зросла кількість 
міжнародних договорів за рахунок міжнародних стажувань викладачів, та 
студентів, які проходять практику в іноземних організаціях. ДВНЗ «ПДТУ» є 
ініціатором та координатором в Україні міжнародного освітнього проекту 
TEMPUS MMATENG «Модернізація навчальних планів дворівневої програми 
підготовки (бакалаври/магістри) з інженерного матеріалознавства на основі 
компетентнісного підходу та кращого досвіду по впровадженню положень 
Болонського процесу» (2013 -  2020 рр.). Три міжнародні проекти реалізуються 
кафедрою хімії та хімічних технологій ДВНЗ «ПДТУ», серед яких найбільш 
значний - проект «Water management» фінансується ДААД та Міністерством 
освіти Німеччини (2013-2022 рр.). На теперішній час університетом було 
подано 5 заявок на участь у міжнародних проектах і програмах наступними 
підрозділами: кафедри міжнародних перевезень і логістики; охорони праці та 
навколишнього середовища; біомедичної інженерії; металознавства та 
термічної обробки металів; відділом міжнародних проектів; Центром кар’єри.

Кафедри факультету транспортних технологій, у тому числі кафедра 
транспортного менеджменту і логістики, є ініціаторами та координатором в 
Україні міжнародного проекту ERASMUS+ «CRENG: Crisis and Risks 
Engineering for Transport Services» (2017 p. -  2022 pp.).

В підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем бере участь 9 викладачів 
ДВНЗ «ПДТУ» з 4 кафедр університету. Частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин, складає 100 %, з яких 3 особи - доктори наук (33,3 
%), 6 осіб - кандидати наук (66,7%). Базова освіта викладачів, які здійснюють 
навчальний процес з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем зі



спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, 
а також підтверджується проходженням підвищення кваліфікації.

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю 
оригіналів.

Висновок. Після перевірки документів ЗВО експертна комісія 
констатує, що Державний вищий навчальний заклад «Приазовський 
державний технічний університет» має підстави для здійснення 
підготовки здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування в межах 
ліцензійного обсягу та згідно відомостей щодо освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти.

Всі копії документів у  акредитаційній справі відповідають оригіналам 
і вимогам чинного законодавства до них та забезпечують правові засади 
діяльності навчального закладу, а також свідчать про можливість 
акредитації освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент зі 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем.

2. Формування контингенту студентів другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою Логістичний менеджмент 

спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та
адміністрування

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем проводиться 
відповідно до ліцензійного обсягу підготовки (105 осіб на всі освітні програми 
спеціальності, відповідно 10 -  на освітню програму Логістичний менеджмент), 
згідно рішення Акредитаційної комісії України (протокол № 120 від 01.03.2016 
Р)-

Динаміка контингенту студентів, прийнятих на навчання за даним 
напрямом, не перевищує ліцензійний обсяг: 2017 р. - 8 осіб, 2018 р. - 8 осіб.

Експертною комісією перевірено порядок формування контингенту 
здобувачів вищої освіти на освітньо-професійну програму Логістичний 
менеджмент другого (магістерського) рівня. В ДВНЗ «ПДТУ» розроблено ряд 
нормативних документів, які регламентують порядок проведення 
профорієнтаційної роботи співробітниками Університету, а саме затверджено 
положення та план заходів профорієнтаційної роботи на 2019 рік.

Контингент здобувачів вищої освіти формується з числа громадян 
України, що мають базову вищу освіту, вищу освіту за іншим освітнім рівнем 
та з числа іноземців і осіб без громадянства, які проживають на території 
України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили 
бажання здобути вищу освіту, а також з числа випускників Університету, які 
здобули вищу освіту за першим освітнім рівнем «бакалавр», як за 
спеціальністю «Менеджмент», так і за іншими спеціальностями.

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



Науково-педагогічні працівники випускової кафедри транспортного 
менеджменту і логістики приділяють особливу увагу профорієнтаційній роботі 
та здійснюють її відповідно до прийнятих в Університеті заходів із професійної 
орієнтації, а саме: укладання угод про співпрацю з підприємствами, 
організаціями та установами міста й області; участь у проведенні Днів 
відкритих дверей; поширення рекламно-інформаційних матеріалів, де 
розмішується інформація про Приазовський державний технічний університет 
та кафедру транспортного менеджменту і логістики; популяризація освітньо- 
професійної програми у соціальних Інтернет - мережах Facebook та Instagram, 
відвідування заходів шкіл, коледжів, технікумів; організація та проведення 
олімпіад з профільних дисциплін, тижнів популяризації факультетів та 
випускових кафедр; проведення різних за масштабами та напрямами 
презентацій, семінарів, круглих столів, конференцій.

Зокрема, встановлено освітні зв’язки зі школами м. Маріуполя та 
Донецької області в рамках проведення круглих столів «Розвиток транспортно- 
логістичної інфраструктури промислових підприємств в умовах сьогодення», 
2017 р.; «Логістика: інтеграція та розвиток економіки», 2018 р. (на базі 
кафедри) тощо. Крім того викладачі випускової кафедри при здійснені 
профорієнтаційної роботи охоплюють і інші регіони та області України. 
Особлива увага приділяється індивідуальній роботі з потенційними 
абітурієнтами тимчасово окупованих територій України.

Організацію прийому до ДВНЗ «ПДТУ» здійснює приймальна комісія 
ЗВО, керуючись ст. 38 Закону України «Про вищу освіту», «Положенням про 
приймальну комісію Приазовського державного технічного університету».

Приймальна комісія працює на засадах демократичності, прозорості та 
відкритості відповідно до законодавства України, діючих Умов прийому на 
навчання до вищих навчальних закладів України, затверджених відповідними 
наказами МОН, правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ», Статуту ДВНЗ «ПДТУ».

Інформація про освітньо-професійну програму Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування», умови і правила прийому до університету розміщена на 
офіційному сайті університету: http://pstu.edu/uk/abitur/

Особа може вступити до університету для здобуття вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент на основі наявності в неї першого освітнього рівня 
(бакалавра), за умов успішного складання фахового екзамену і вступного 
екзамену з іноземної мови, з урахуванням середнього балу документа про вищу 
освіту бакалавра. Результати випробувань оцінюються за 100-бальною шкалою, 
відповідно до яких формується рейтинговий список вступників.

Кафедрою також розроблено інформаційний пакет, що містить повну 
інформацію про заклад вищої освіти, про випускову кафедру, на базі якої 
здійснюється підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем за освітньо- 
професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
«Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Зазначена 
інформація наведена на web - сторінці кафедри сайту ДВНЗ «ПДТУ», 
інформація поширюється у засобах масової інформації. Друковані матеріали 
(буклети, листівки) про спеціальності ДВНЗ «ПДТУ», в т.ч. про підготовку 
фахівців за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування», видаються кожен рік перед початком 
інформаційної кампанії. На днях Відкритих дверей університету, зокрема 
10.11.2018 р., кожен бажаючий може крім інформаційних буклетів отримати

http://pstu.edu/uk/abitur/


розгорнуті відповіді та консультації безпосередньо від викладачів кафедри.
Важливим напрямом профорієнтаційної роботи кафедри є співпраця 

викладачів (зокрема, зав. каф. Колосок В. М., проф. Белікова О. Ю. 
доц. Амельницька О.В., доц. Ходова Я. О. та ін.) із місцевими підприємствами, 
установами, організаціями. Метою такої співпраці є прийняття студентів, які 
навчаються за освітньо-професійною програмою Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» на стажування, переддипломну практику з можливістю 
подальшого працевлаштування (зокрема, пролонговані угоди ПрАТ «МК 
Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ТОВ «УТА Логістик», угоди з іншими 
профільними підприємствами малого та середнього бізнесу м. Маріуполь).

Відповідно до показників формування контингенту студентів ДВНЗ 
«ПДТУ» спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент у 2017 та 2018 рр. на навчання було прийнято 16 осіб 
(всі на денну форму навчання). За даними ЄДЕБО контингент студентів 
спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою Логістичний 
менеджмент станом на 03.12.2018 р. складає:

денна форма навчання:
- перший курс - 8 осіб,
- другий курс - 8 осіб.
Достовірність наданої інформації перевірено у Єдиній державній 

електронній базі з питань освіти, данні відповідають наявному контингенту.
Висновок. За результатами перевірки експертна комісія встановила: 

стан роботи із формування контингенту студентів у навчальному закладі 
здійснюється без порушень чинного законодавства і відповідає державним 
вимогам з акредитації для освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем.

3. Зміст підготовки фахівців другого (магістерського) рівня з 
освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 

Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування

Експертною комісією перевірено на місці наявність документів, які 
забезпечують зміст підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти з освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.

Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою, що акредитується, розроблено проектною групою з числа науково- 
педагогічних працівників випускової кафедри транспортного менеджменту і 
логістики ДВНЗ «ПДТУ» у складі: керівника (гаранта освітньої програми) 
Колосок Валерії Михайлівни - доктора економічних наук, доцента, завідувача 
кафедри, та членів проектної групи: Белікової Олени Юріївни - доктора 
економічних наук, професора кафедри, Амельницької Олени Володимирівни, 
кандидата економічних наук, доцента, Ходової Яни Олександрівни, кандидата 
економічних наук, доцента кафедри.

Підготовка магістрів здійснюється на основі освітньо-професійної 
програми, розробленої робочою групою та затвердженої Вченою радою ДВНЗ 
«ПДТУ» (протокол №13 від 17.05.2017 р., наказ №105-05 від 13.06.2017 р.), яка 
містить компетентності та результати навчання, щодо вирішення практичних 
професійних проблем і задач, відповідні вимоги державної атестації та засобів 
діагностики якості вищої освіти.



На підставі освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент 
розроблено навчальні плани денної форми навчання, які визначають перелік та 
обсяг навчальних дисциплін у кредитах ECTS, послідовність вивчення 
дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік 
навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.

Навчальний план для освітньо-професійної програми Логістичний
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент в установленому порядку пройшов 
обговорення та затверджений Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» (протокол № 8 від 
11.02.2017 р.).

Навчальний план для освітньо-професійної програми Логістичний
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент супроводжується пояснювальною 
запискою, відповідно діючим вимогам Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності закладів освіти.

Пояснювальна записка навчального плану відображує вірний вибір 
дисциплін для отримання програмних результатів при підготовці здобувачів 
вищої освіти за представленою освітньою програмою. Навчальний план 
передбачає підготовку фахівців з кваліфікацією «магістр, спеціальність 073 
Менеджмент, освітня програма Логістичний менеджмент» терміном навчання 1 
рік 4 міс., побудований за семестровою системою та включає дисципліни циклу 
професійної та практичної підготовки, засвоєння яких забезпечує формування 
відповідної фахової кваліфікації. Загальний обсяг часу навчального плану 
освітньо-професійної програми складає 2700 годин (90 кредитів за ЄКТС).

Структурно освітньо-професійна програма та навчальний план 
складаються з обов'язкової та вибіркової частини. Формування змісту освітньо- 
професійної програми навчального плану підготовки фахівців базується на 
компетентісному підході. Обов'язкова частина містить 2 дисципліни циклу 
соціально - гуманітарної підготовки, 6 дисциплін циклу фундаментальної, 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та 8 дисциплін циклу 
професійної та практичної підготовки. Обсяг обов'язкової частини становить 33 
кредити ЄКТС або 990 академічних годин, що становить 36,7 % від загального 
обсягу освітньо-професійної програми. Вибіркова частина формується з:

- дисциплін соціально-гуманітарної підготовки - 3 кредити ЄКТС (90 
академічних годин);

дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки - 12 кредитів ЄКТС (360 академічних годин);

- дисциплін професійної та практичної підготовки - 12 кредитів ЄКТС 
(360 академічних годин).

Студент має право обирати вибіркові дисципліни з 2 запропонованих 
блоків дисциплін вільного вибору так, щоб їх загальний обсяг становив 12 
кредитів ЄКТС.

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

При розробці варіативної компоненти освітньо-професійної програми 
другого (магістерського) рівня були використані Національні класифікатори 
України: «Класифікатор видів економічної діяльності» ДК-009:2010, 
«Класифікатор професій» ДК-003:2010 та «Довідник кваліфікаційних 
характеристик професій працівників» (Вип. 1, Вип. 71, Вип. 80).

Перевірка експертною комісією показала, що при складанні навчальних 
планів витримані вимоги щодо співвідношення між циклами підготовки. В 
робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах враховані 
рекомендації МОН України щодо співвідношення аудиторного навантаження



та самостійної роботи студентів. Робочі навчальні програми з усіх дисциплін 
мають перелік розділів, що вивчаються, з необхідними поясненнями, розподіл 
навчального часу за розділами курсу, переліки практичних занять, тематики 
комплексних завдань, перелік контрольних питань до заліку, екзаменаційні 
питання, переліки основної і додаткової літератури та шкалу оцінювання 
результатів ЄКТС.

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

Організація практичної підготовки регламентується Положенням про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України. Якість 
практичної підготовки студентів забезпечено положеннями Закону «Про вищу 
освіту», Концепції досконалості Європейського фонду управління якістю, а 
також вимог Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000.

Практична підготовка фахівців освітнього рівня «магістр» за освітньо- 
професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент в ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на підприємствах міста згідно 
договорів про проведення практики студентів вищого навчального закладу.

Методичне забезпечення практики відповідає вимогам «Методичних 
рекомендацій зі складання програм практики студентів вищих навчальних 
закладів України». Програму практики складено кафедрою транспортного 
менеджменту і логістики та є у наявності. Інформація про види практичної 
підготовки студентів та її методичне забезпечення наведено в структурно- 
логічній схемі практики студентів.

У відповідності до фахової складової, практика зосереджена, як правило, 
на великих підприємствах регіону (ПрАТ «МК «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. 
Ілліча», ПрАТ «Азовелектросталь»), міжнародних компаніях, на підприємствах 
логістичного сектору малого і середнього бізнесу в регіоні та ін., з якими у 
встановленому порядку укладено відповідні договори.

Рівень науково-дослідної роботи студентів є досить високим, про що 
свідчать дані про результати їх участі у конференціях, конкурсах, олімпіадах. 
Так протягом 2017-2018 років студенти другого (магістерського) рівня з 
освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування активно 
представляють результати науково -  дослідної роботи на конференціях, 
олімпіадах, конкурсах. За результатами дослідної роботи студент Багній В.Г. 
гр. МТЛ-18-м став переможцем Всеукраїнського фахового конкурсу 
студентських наукових робіт «Логістика майбутнього» з дослідженням за 
темою «Моя модель 5PL-провайдера в Україні» (м. Київ, Українська логістична 
асоціація, 2016 р.) та отримав сертифікат призера та спеціальний приз від 
української логістичної компанії «DIAHA Люкс Логістик». Студентка гр. МТЛ- 
18-м Пархоменко А.А. стала переможцем на Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт «Логістика майбутнього» з дослідженням за 
темою «Змінення концепції логістичного бізнесу із розвитком IT технологій» 
(м. Київ, Українська логістична асоціація, 2016 р.) із отриманням сертифікату 
призера та спеціального призу від української логістичної компанії «DIAHA 
Люкс Логістик». Науково -  дослідна робота за темою «ІТ -  рішення для

http://umm.pstu.edu


Фулфілмент - центру» отримала сертифікат переможця у 2 Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт «Створення інтегрованого 
інформаційного простору з метою управління ланцюгами поставок» (м. Київ, 
Українська логістична асоціація, 2015 р.). Також, Анна отримала персональне 
запрошення на проходження стажування від міжнародної логістичкої компанії 
«ZAMMLER», яке вона успішно виконала у жовтні 2016 р., м. Київ. У 2017 р. у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт «Транспортна 
логістика: вихід на ринок США», (м. Київ, Українська логістична асоціація, 
2017 р.) дослідження Пархоменко А.А. на тему «Інвестиційна бізнес-аналітика 
логістики США» посіло 2 місце. Пархоменко А.А. стала переможцем у 
регіональному етапі Всеукраїнської конкурсної програми «Кращий студент 
України» як найкращий студент -  науковець Донецької області, 2017 рік. 
Студентка гр. МТЛ-15 Репіна А.Р. у 2018 р. отримала призове 3 місце на 
Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт з логістики, м. Харків, 
ХНУГХ ім. О.М. Бекетова.

Наявний комплект навчально-методичної документації і матеріалів, який 
розміщено на сайті навчально-методичних матеріалів ДВНЗ «ПДТУ», 
проаналізовано в процесі проведення даної акредитаційної експертизи. 
Встановлено, що надані матеріали відповідають державним акредитаційним 
вимогам, а сама освітньо-професійна програма відповідає чинним вимогам до 
підготовки магістрів.

Висновок. Експертна комісія встановила, що підготовка здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної 
програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування здійснюється із затвердженим в 
установленому порядку базовим навчальним та робочими навчальними 
планами, всі дисципліни навчального плану забезпечено робочими 
програмами.

4. Кадрове забезпечення навчального процесу другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Логістичний 

менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та
адміністрування

Якісний склад науково-педагогічного складу 
Експертною комісією проведено аналізування якісного складу науково- 

педагогічного персоналу, що здійснює підготовку фахівців другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування, в ході якого були отримані відомості про викладачів, що 
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.

Під час перевірки безпосередньо у навчальному закладі експертна комісія 
ознайомилась із наказами з кадрових питань (особового складу) та основної 
діяльності, оригіналами трудових книжок, дипломами про вищу освіту, 
атестатами доцентів, дипломами кандидатів та докторів наук, індивідуальними 
планами роботи викладачів, документами щодо підвищення кваліфікації 
науково-педагогічного складу викладачів які забезпечують навчальний процес. 
Встановлено, що усі необхідні накази про зарахування на посаду зафіксовано в 
трудових книжках, контракти оформлено відповідно до чинного законодавства,



є необхідні документи про вищу освіту, науковий ступень, вчене звання.
На підставі проведеної перевірки комісія зробила висновок про 

достовірність наведених даних у звіті самоаналізу.
Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного 

персоналу ДВНЗ «ПДТУ» визначається не менш ніж за чотирма показниками 
п. 5 приміток додатка 12 до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які здійснюють 
підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 073 
Логістичний менеджмент за освітньо-професійною програмою Менеджмент з 
різних кафедр ДВНЗ «ПДТУ» становить 9 викладачів, з них: 4 доктори наук, 5 
кандидатів наук.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які здійснюють підготовку за другим (магістерським) 
рівнем зі спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент, складає 100 %, у тому числі які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану і працюють 
на постійній основі - 100 %. З них фактична загальна кількість лекційних годин 
що викладаються науково-педагогічними працівниками, які мають науковий 
ступінь доктора наук або вчене звання професора складає 4 особи - 170 годин, 
що становить 48,8% від загального обсягу лекційних годин при нормативі 25%.

Штат професорсько-викладацького складу кафедри укомплектований 
повністю.

На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри 
транспортного менеджменту і логістики працюють 8 фахівців: 2 доктори 
економічних наук, 2 кандидати економічних наук, 2 асистенти, 1 завідувач 
лабораторії та 1 лаборант, окрім того за зовнішнім суміщенням працює 1 
асистент. Штат кафедри становить 6 одиниць професорсько-викладацького 
складу та 2 одиниці допоміжного персоналу.

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент В.М. Колосок.
У 1995р. з відзнакою закінчила Приазовський державний технічний 

університет за спеціальністю «Економіка та управління в металургії» та 
отримала кваліфікацію інженер-економіст. У 1996 р. вступила до аспірантури 
цього університету за напрямом «Економіка та управління підприємствами». У 
2004 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук, а у 2013 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 
08.00.04 - «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)», за темою «Методологія розвитку стратегічного управління 
великими промисловими підприємствами».

Колосок В. М. є членом Технічного комітету 183 «Логістика» ДП 
«Український науково -  дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (наказ №76 від 13.03.2018 р.). Колосок В.М. є постійним 
членом спеціалізованих вчених рад за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та 
управління підприємствами (за видами економічної діяльності: Д 23.052.02 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ) (2014 -  
2017 рр.); Д 26.861.03 Державний університет телекомунікацій (м. Київ) (2014 -  
по теперішній час). Активно приймає участь в атестації наукових кадрів як 
офіційний опонент дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та 
доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності).

Є автором англомовних статей у індексованих закордонних виданнях з 
2010 р., у тому числі за період з 2014 по 2017 р.: Contemporary research on



organization management and administration (Польща, 2014), тема статті «The 
Profit Transfer At The International Holdings Enterprices For Economic Growth 
Ensuring»; Thai science review (Тайланд, 2017) тема статті «Theoretical grounds 
of functioning logistics systems».

Колосок B.M. досягла значних результатів у організації науково- 
дослідної роботи: під її науковим керівництвом підготовлено 6 кандидатів 
економічних наук, серед яких 4 тепер працюють в закладах вищої освіти 
м. Маріуполя та м. Києва. На сьогодні, Колосок В.М. здійснює керівництво 
чотирьох дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук.

Завідувач кафедри Колосок В.М. активно співпрацює з владними 
органами та підприємствами міста задля посилення практичної підготовки 
здобувачів кафедри та працевлаштування випускників. У 2017 р. д.е.н. Колосок 
В.М. склала іспит і отримала сертифікат В2 щодо вільного володіння 
англійською мовою. Неодноразово представляла досягнення ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет» у сфері менеджменту та 
логістики на конференціях різного рівня. Всебічно сприяє створенню і 
підтримці позитивного іміджу університету, збільшенню авторитету кафедри у 
наукових і освітніх колах. За значний особистий внесок у розвиток економічної 
і науково -  технічної сфер та активну громадську діяльність на благо і 
розбудову України у 2015 р. Академія економічних наук України нагородила 
Колосок В.М. золотою медаллю ім. М.І. Туган -  Барановського.

Згідно з критеріальними вимогами, частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності, становить 100 %. Базова освіта викладачів, які здійснюють 
навчальний процес з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за 
освітньо-професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, відповідає 
профілю дисциплін, які вони викладають, та регулярним проходженням курсів 
підвищення кваліфікації. Якісний склад викладачів, що забезпечують 
підготовку за освітньо-професійною програмою Логістичний менеджмент, 
відповідає встановленим вимогам.

Освітньо-професійна програма Логістичний менеджмент спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування розроблена 
робочою групою у складі доктора економічних наук, доцента Колосок Валерії 
Михайлівни (гаранта освітньої програми), доктора економічних наук, доцента 
Белікової Олени Юріївни, кандидата економічних наук, доцента Амельницької 
Олени Володимирівни, кандидата економічних наук, доцента Ходової Яни 
Олександрівни.

Комісія перевірила і встановила, що загальний контингент здобувачів 
вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання зі спеціальності 073 
«Менеджмент» становить 257 осіб. Кількість членів групи забезпечення складає 
9 осіб, що відповідає вимогам щодо норм здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
курсів та форм навчання на одного науково-педагогічного працівника. 
Керівником групи забезпечення є доктор економічних наук зі спеціальності.

Учасники групи забезпечення спеціальності 073 «Менеджмент» мають 
стаж науково-педагогічної діяльності понад 10 років та рівень наукової та 
професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох 
видів та результатів з перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов. При цьому 
частка складу групи забезпечення спеціальності, яка має науковий ступінь та



вчене звання складає 88,9 % (норматив 60%), а науковий ступінь доктора наук 
та вчене звання професора складає 33,3% (норматив 20%).

До складу групи забезпечення увійшли дев’ять осіб, 8 з яких мають 
науковий ступень (89 % від загальної чисельності групи), три з яких є 
докторами економічних наук, доцентами, один - професором (33,3%) та п’ять 
кандидатів економічних наук (55,5%), а саме:

Хмельницька О. В. -  кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
транспортного менеджменту і логістики;

Колосок В. М. - доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри 
транспортного менеджменту і логістики;

Белікова О. Ю. - доктор економічних наук, доцент, професор кафедри 
транспортного менеджменту і логістики;

Ходова Я.О. - кандидат економічних наук, доцент кафедри транспортного 
менеджменту і логістики;

Калінін О. В. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
маркетингу та бізнес- адміністрування;

Логутова Т. Г. - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
інноватики та управління;

Колодяжна І. В. - кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 
інноватики та управління;

Солідор Н. А. -  PhD, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри 
інноватики та управління;

Шестакова Т. М. -  старший викладач кафедри інноватики та управління
Усі особи, що увійшли до складу групи забезпечення, працюють в ДВНЗ 

«ПДТУ» на кафедрах транспортного менеджменту і логістики, маркетингу та 
бізнес- адміністрування, інноватики та управління за основним місцем роботи.

Підбір і прийом на роботу науково-педагогічних працівників 
здійснювався шляхом проведення конкурсного відбору, з урахуванням 
наявності наукового ступеня і вченого звання та відповідного стажу практичної 
та науково-педагогічної роботи.

Середній вік викладацького складу кафедри становить 37 років.
Кваліфікація викладачів відповідає посадам, які вони обіймають, вимогам 

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

Викладачі, співробітники та аспіранти кафедри транспортного 
менеджменту і логістики приймають участь у науково - практичних 
міжнародних конференціях, публікують наукові статті, тези, є співавторами 
колективних монографій, беруть участь у виконанні міжнародного проекту за 
профілем підготовки освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 Менеджмент.

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

При кафедрі діє аспірантура та докторантура за освітньо-науковою 
програмою зі спеціальності 073 «Менеджмент». На даний час в аспірантурі



навчається 2 співробітника кафедри. Згідно з планом підготовки кадрів в 
подальшому передбачається підготовка науково-педагогічних кадрів через 
аспірантуру з числа найкращих студентів, випускників кафедри.

Підвищення кваліфікації викладачів. Весь професорсько-викладацький 
склад кафедри має базову економічну освіту із захистами дисертаційних робіт 
на отримання наукових ступенів за спеціальностями економічних напрямів. 
Зокрема, Колосок В.М. захистила дисертацію на здобуття на здобуття 
наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.00.04 - 
«Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» 
за темою «Методологія розвитку стратегічного управління великими 
промисловими підприємствами».

Наявний п’ятирічний план підвищення кваліфікації працівників кафедри, 
затверджений деканом факультету із щорічною перевіркою виконання 
(результати відображені у відповідних протоколах засідань кафедри). Усі 
викладачі кафедри підвищують свою кваліфікацію згідно із затвердженим 
графіком, не рідше 5 років, із використанням різних форм (аспірантура, 
стажування у провідних ЗВО та науково-дослідних інститутах України, у 
провідних університетах Європейського Союзу та ін.)

Експертами було перевірено наявність та виконання плану підвищення 
кваліфікації викладачів за останні п’ять років, та встановлено, що система 
перепідготовки кадрів кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» 
відповідає нормативним вимогам. Результати стажування та перепідготовки 
викладачів підтверджені сертифікатами та посвідченнями про підвищення 
кваліфікації.

Отримані під час підвищення кваліфікації знання використовуються в 
освітньому процесі, а саме при проведенні лекційних, практичних і 
семінарських занять, а також для розробки навчально-методичного 
забезпечення дисциплін та освітніх програм.

За період 2013 - 2018 рр. підвищення кваліфікації пройшли 83% 
викладачів кафедри. Зокрема, зав. каф. Колосок В.М. пройшла підвищення 
кваліфікації у ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України 
свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 35830447/1531-18, за темою 
«Розвиток позитивної моделі мотивації професійної діяльності працівників у 
закладах вищої освіти», з 29.01.2018р. по 30.06.2018 р. Колектив викладачів 
кафедри пройшов з 21.05.2018 р. по 21.11.2018 р. підвищення кваліфікації з 
курсу «Транспортний менеджмент і логістика» за спеціальністю 073 
Менеджмент у Запорізькому національному університеті МОН України, про що 
отримані свідоцтва про підвищення кваліфікації - зав. каф. Колосок В.М. 
свідоцтво АР 02125243Y204-18, доцент кафедри Ходова Я. О. свідоцтво АР 
02125243\216-18, асистент Миронова В.В. свідоцтво АР 02125243Y211-18. Всі 
документи, що підтверджують проходження курсів підвищення кваліфікації, 
знаходяться в особистих справах професорсько-викладацького складу в відділі 
кадрів ДВНЗ «ПДТУ».

Висновки. Експертною комісією встановлено, що якісні
характеристики кадрового складу випускової кафедри транспортного 
менеджменту і логістики, що забезпечують підготовку здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування у  Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет» відповідають чинним 
Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх послуг.



5. Організаційне, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення навчально-виховного процесу підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою Логістичний 

менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та
адміністрування

Організація навчального процесу кафедрою транспортного менеджменту 
і логістики ДВНЗ «ПДТУ» здійснюється на основі освітньо-професійної 
програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 
07 Управління та адміністрування та навчального плану, які розроблені та 
затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і науки України.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку магістрів за 
освітньо-професійною програмою Логістичний менеджмент - 90 кредитів. У цю 
кількість включено затрати часу на всі види і форми навчальної роботи: лекції, 
практичні та лабораторні заняття, тренінги, індивідуально-консультаційна 
робота, самостійна робота студентів, контрольні заходи, практична підготовка, 
державна атестація та навчальним планом (протокол засідання Вченої ради 
ДВНЗ «ПДТУ» №8 від 11.02.2017 р.).

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Підготовка фахівців в університеті забезпечена достатньою кількістю 

примірників нормативно-правових актів України, галузевих нормативів, 
підручників, навчальних посібників, методичних розробок, дидактичних 
матеріалів і технічних засобів навчання.

Науково-педагогічними працівниками кафедри «Транспортний 
менеджмент і логістика» за період 2013 - 2018 рр. видано 3 навчальних 
посібники, затверджені Вченою радою університету, та 76 методичних 
вказівок, розміщених на сайт навчально -  методичного забезпечення науково -  
технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ». Викладачами, які забезпечують 
викладання дисциплін за освітньо-професійною програмою Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування підготовлено нові методичні вказівки з обов’язкових та 
вибіркових дисциплін загальної та професійної підготовки 
(http://umm.pstu.edu/handle).

ДВНЗ «ПДТУ» створено сайт навчально-методичних матеріалів 
(http://umm.pstu.edu/) виконаний на платформі програми DSpace, наповнення 
якого здійснюється професорсько-викладацьким складом університету, зокрема 
кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» яка має вкладку з 
актуальними (2013 - 2018 рр.) навчально-методичні матеріалами, підручниками, 
посібниками, законодавчо-нормативними джерелами. Студенти мають вільний 
доступ до цієї вкладки на основі особистих паролів.

Забезпеченість студентів з освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування підручниками і навчальними посібниками складає 100 %, 
тобто відповідає акредитаційним вимогам.

Під час аналізу навчально-методичного забезпечення підготовки 
магістрів освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 
встановлено його достатній рівень і відповідність даним, наведеним у звіті про 
самоаналіз кафедри.

В процесі акредитаційної експертизи перевірено наявність навчально- 
методичних матеріалів з дисциплін навчального плану підготовки магістрів 
освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073

Голова експертної комісії Л. М. Бухаріна

http://umm.pstu.edu/


Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.
Встановлено, що навчально - методичні комплекси з дисциплін 

сформовано в повному обсязі. До їх складу, крім робочих програм навчальних 
дисциплін, включено методичні рекомендації для проведення практичних, 
семінарських .занять, а також організації самостійної роботи студентів, 
презентаційні матеріали лекцій та ін.

Експертна комісія підтверджує наявність 100% методичного
забезпечення всіх дисциплін навчального плану, що забезпечує підготовку 
магістрів освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у 
Державному вищому навчальному закладі ДВНЗ «ПДТУ».

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

Робочі навчальні програми за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування містять опис навчальних дисциплін, зміст 
курсів, перелік питань для підсумкового контролю й самостійної робота 
студентів, списки рекомендованої літератури.

Тематика магістерських робіт випускників актуальна (підтверджена 
запитами підприємств), відповідає профілю підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.

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

Експертна комісія відзначає, що в навчальному плані підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування, розробленому у 2018 р., містяться дисципліни, 
актуалізовані вимогами сучасності, зокрема, «Ризик-менеджмент у логістиці», 
«Транспортна політика Європейського союзу», «Управління бізнес 
комунікаціями» та ін. Комісія рекомендує знайти можливість викладання 
окремих дисциплін, або модулів дисциплін англійською мовою.

Інформаційне забезпечення
Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 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 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 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 нашого 
вузу;

- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформаційні 
ресурси віддаленого доступу.

Для організації навчального процесу підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у бібліотеці наявна 
спеціальна література, підручники, навчальні посібники.

Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів кафедри 
і студентів, що навчаються, є бібліотека з її фондами вільного доступу, що 
постійно розширюються. Оновлення навчальної літератури відображається на 
офіційному сайті ДВНЗ «ПДТУ» в розділі «Науково-технічна бібліотека 
ПДТУ» (https://ntb.pstu.edu/uk/).

Бібліотека щорічно передплачує фахові періодичні видання відповідно до 
профілю освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування, 
зокрема: «Логістика: проблеми і рішення», «Економіка України», «Менеджмент 
і менеджер», «Дистрибуція і логістика», «Актуальні проблеми економіки 
України» та ін. Загальна кількість фахових періодичних видань, що 
відповідають освітньо-професійній програмі Логістичний менеджмент, складає 
15 одиниць. Власні фахові періодичні видання університету, які є в бібліотеці: 
«Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», 
«Вісник ПДТУ. Серія: Економічні науки» та передплачені фахові видання 
використовуються для самостійної та науково-дослідної роботи студентів.

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

Практична підготовка
Для забезпечення відповідності рівня підготовки магістрів із освітньо- 

професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 
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 (магістерської) практики.

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

Переддипломна (магістерська) практика здійснюється за відповідною 
програмою, а її зміст відповідає встановленим вимогам. Керівництво 
практичною підготовкою здійснюють доценти та професори випускової 
кафедри. Переддипломна практика проводиться у терміни, встановлені 
навчальним планом і затверджені наказом по університету. Переддипломна 
практика проходить на підприємствах виробництва і логістичного сектору, у



відповідності до затвердженої програми і укладених договорів.
Експертною комісією підтверджується наявність розроблених кафедрою 

програм практичної підготовки, які в т.ч. розміщені в інтернет - вкладці 
кафедри «Транспортний менеджмент і логістика» на платформі DSpace. 
Програма містить необхідні методичні рекомендації щодо мети, завдань, 
календарного плану, проходження практики, змісту засобів контролю і вимог 
до оформлення звіту про проходження практики. Здобувані другого 
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування на 100% забезпечені програмами практичної 
підготовки.

Підсумкова атестація магістрів
Формою підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти із освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 
є захист магістерської (дипломної) роботи. Підсумкова атестація магістрів 
здійснюється державною екзаменаційною комісією (ДЕК), склад якої 
затверджується наказом ДВНЗ «ПДТУ». До атестаційної ДЕК входить 5 осіб, з 
яких: 2 представники виробничого сектору - фахівців галузі менеджменту 
транспорту і логістики, 1 доктор наук, 2 кандидати наук.

Перелік тем магістерських робіт розроблено і затверджено у 
встановленому порядку згідно з вимогами до освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування, актуалізований за запитами підприємств.

Висновки. Експертна комісія зазначає що в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
функціонує різнорівнева система організації і контролю навчально- 
виховного процесу, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
навчального процесу за освітньо-професійною програмою Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління 
та адміністрування знаходиться на високому рівні; кожна дисципліна 
забезпечена відповідним комплексом навчально-методичного забезпечення. 
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного 
процесу підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування відповідає нормативним вимогам. Стан 
інформаційного забезпечення навчального процесу відповідає чинним 
Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх послуг з 
підготовки другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування.

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

менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та
адміністрування

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, культурного



дозвілля 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 м". Місце у 
студентському гуртожитку надається всім студентам денної форми навчання та 
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 Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування випускова кафедра транспортного менеджменту і логістики 
має 4 відремонтовані аудиторії, в тому числі 2 лекційних аудиторії, 1 для 
курсового та дипломного проектування, для проведення державних екзаменів, 
захисту магістерських робіт, 1 для проведення тренінгів та майстер-класів та 
засідання наукових секцій. Кожна лекційна аудиторія має комплекс тематичних 
плакатів за фаховими дисциплінами.

Кафедра має три стаціонарні комп’ютери, один ноутбук, мультимедійне 
обладнання, два багатофункціональних пристрої. Комп’ютерний клас перебуває 
в процесі оновлення сучасною технікою (забезпеченість становить 100%).

Кафедра транспортного менеджменту і логістики має вихід у локальну 
мережу університету та Інтернет, наявні вільні точки доступу до Wi-Fi. 
Приміщення кафедри та навчальні аудиторії відповідають санітарно-технічним, 
гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки, що підтверджується 
відповідними спеціалізованими висновками.

Висновок. Експертна комісія дійшла до висновку що для підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування створені належні комфортні умови в 
читальних залах, комп’ютерних класах, соціально побутова сфера ДВНЗ 
«ПДТУ».

Експертною комісією встановлено, що стан матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу, соціальної інфраструктури відповідає 
чинним Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх 
послуг з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо- 
професійною програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування.

7. Науково - дослідна діяльність та міжнародні зв’язки кафедри 
«Транспортний менеджмент і логістика»

Науково-дослідна діяльність професорсько-викладацького складу 
кафедри транспортного менеджменту і логістики проводиться за наступними 
пріоритетними напрямами наукових досліджень в сфері логістики і



транспортного менеджменту, зокрема: проблеми розвитку логістичного 
менеджменту в Україні, особливості розвитку логістичного менеджменту в 
умовах інтегрованих міжнародних холдингів, компетентності логістичного 
менеджменту, новітні технології управління ланцюгами постачання, сучасні 
напрямки розвитку логістичного бізнесу в Україні.

За цими напрямами наукових досліджень кафедра виконувала за період 
2014 - 2018 рр. держбюджетні науково-дослідні роботи:

1. Дослідження формування системи стандартів компетенцій у галузі 
логістики та управління ланцюгами постачання» (2017-2018 рр., номер 
державної реєстрації 0117U007305);

2. «Система забезпечення компетентностей логістичного менеджменту в 
умовах глобалізації відповідно до стандартів Європейського Союзу» (2016-2017 
рр., номер державної реєстрації 0116U008756);

3. «Розвиток концепції логістичного менеджменту як основа побудови 
оптимальної бізнес-структури» (2015-2016 рр., номер державної реєстрації 
0115U004934);

4. «Логістичний менеджмент на промислових підприємствах і 
міжнародних корпораціях» (2014-2015 рр., номер державної реєстрації 
0115U004449).

Результати досліджень, отримані в ході виконання держбюджетних 
науково-дослідні роботи, використовуються в навчально -  методичній роботі 
кафедри при підготовці програм дисциплін і оновлення їх змісту, ознайомленні 
студентів із новітніми науковими доробками у сфері логістики задля 
підвищення рівня їх професійних компетенцій, підготовці магістерських робіт і 
кандидатських дисертацій здобувачів кафедри.

- Значне місце у науковій діяльності кафедри займає публікація 
наукових праць у фахових та індексованих виданнях України та міжнародних 
індексованих виданнях. Крім завідувача кафедри, автором англомовних статей 
у індексованих закордонних виданнях з 2013 р. є професор кафедри Бєлікова
О.Ю., у тому числі статті «Corporatization System Design Based on Cognitive 
Analisys» в журналі The Advanced Science Journal (США, 2013 p.).

В ДВНЗ «ПДТУ» й на кафедрі проводиться активна робота по 
підвищенню рейтингу публікацій та наукових фахових часописів університету з 
метою переходу на міжнародні критерії оцінювання праці вчених та включення 
університету до міжнародних рейтингів, а саме:

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

- архіви університетських видань опрацьовані та направлені до 
Національної бібліотеки України ім. Вернадського з метою індексації наукових 
публікацій фахових університетських видань пошуковою системою Google;

- фахові збірники з економіки індексуються наукометричними базами: 
Index Copernicus (Польща), WorldCat, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), 
Cosmos Impact Factor. Збірник наукових праць «Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Економічні науки» (ISSN: 2225- 
6725) - ICV 2016: 58.63; збірник наукових праць «Теоретичні і практичні 
аспекти економіки та інтелектуальної власності» (ISSN: 2225-6407) -ICV 2016: 
48.93;

- проведена реєстрація (понад 90%) викладачів університету у 
відповідних базах даних Google Scholar, ORCID, зростає кількість викладачів, 
зареєстрованих у базах Scopus, Web of Science (в т.ч. 100 % викладачів кафедри 
«Транспортний менеджмент і логістика»).

Інформація про наукову діяльність членів кафедри «Транспортний



менеджмент і логістика» надано в Додатку Г акредитаційної справи.
Протягом 2014-2018 рр. здобувачами кафедри підготовлено та захищено 4 

дисертації (Дроботіна К.М., Ходова Я.О., Мордвицька Ю.С., Цуркан М.Л.) на 
здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 
08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності), та 1 дисертацію (Бірюков М.М.) 29.11.2018 р. представлено на 
міжкафедральному семінарі ДВНЗ «ПДТУ», за результатами якого отримано 
рекомендацію до подання дисертації на розгляд до спеціалізованої вченої ради 
Д12.052.02.

З 2017 р. здобувані кафедри вступають на навчання на третьому 
(освітньо-науковому) рівні для отримання ступеня доктора філософії за 
спеціальністю 073 «Менеджмент». На даному етапі в аспірантурі навчається 2 
працівника кафедри (під науковим керівництвом д.е.н. Колосок В.М.), а саме: 
Волощук Т.В., Лазаревська ЇО.А.

Завідувач кафедри «Транспортний менеджмент і логістика», д.е.н., доц. 
Колосок В.М. здійснювала опонування за період 2015 - 2018 рр. низки 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності), а саме: Вільхівської О.В. за 
темою «Інноваційний розвиток підприємств на основі технологій електронного 
бізнесу», (захист 2017 р.); Ялдіна І.В. за темою «Теоретичні аспекти 
формування стратегії розвитку металургійної галузі України (захист 2017 р.); 
Пілігрім К. І. за темою «Формування механізму розвитку мотивації персоналу 
туристичних підприємств», (захист 2017 р.). Встановлено, що у 2018 р. зав. каф. 
Колосок В. М. є постійним членом спеціалізованої вченої ради Д 26.861.03 
Державний університет телекомунікацій (м. Київ) за спеціальністю 08.00.04 -  
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 
(2014 -  по теперішній час).

Відбувається постійне залучення здобувачів вищої освіти до науково- 
дослідної роботи шляхом участі в науково-практичних конференціях, до роботи 
в науковому гуртку кафедри, участі у конкурсах дипломних та наукових робіт, 
олімпіадах, професійних конкурсах різного рівня.

В університеті міжнародна діяльність здійснюється в наступних основних 
напрямках: навчання іноземних громадян; підготовка та реалізація
міжнародних проектів і програм; мобільність студентів у формі семестрового 
навчання студентів ДВНЗ «ПДТУ» в закордонних ЗВО і навчання з можливістю 
отримання подвійного диплома; відрядження вчених, викладачів, аспірантів і 
студентів до закордонних ЗВО; обмін студентами з закордонними вишами - 
партнерами; прийом закордонних делегацій; участь співробітників університету 
у міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках; 
організація і проведення у ДВНЗ «ПДТУ» міжнародних конференцій; 
публікація наукових робіт у закордонних виданнях.

У 2018 р. збільшилась кількість міжнародного співробітництва за рахунок 
міжнародних стажувань викладачів та студентів, а саме в ДВНЗ «ПДТУ» 
укладено низку договорів про співробітництво, зокрема: з Вищою школою 
економіки Вроцлава, Польща (04.05.2017 - 04.05.2020, № 3-6/2017), з 
Господарською академією ім. Д.А. Ценова м. Свіштов ,Болгарія (28.03.2013- 
02.03.2020, № 21-6/2013); Білоруським державним технічним університетом 
(19.01.2011- безстроково, № 10-01/2011), Молдавською економічною академією 
(25.02.2010- безстроково, №7-19/2012), Горійським державним університетом, 
Грузія (08.01.2014-08.01.2019, № 13-1 /2014) тощо.

Викладачі кафедри приймають у 2016-2018 рр. активну участь у



міжнародних конференціях університетів Європейського Союзу:
- доцент кафедри Амельницька О.В. у роботі Міжнародної науково- 

практичної конференції «Украйна-България-Европейски Съюз:съвременно 
състояние и перспективы» (Варна, 2016) із темою доповіді: «Исследование 
системы кадрового менеджмента предприятия» з отриманням сертифіката 
учасника конференції.;

- доцент кафедри Ходова Я.О. прийняла участь у роботі 3 Міжнародних 
науково-практичних конференцій:

- «Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» 
(Клайпеда, Литва, 2016), із доповіддю «Advance of the current corporate strategic 
management of financial flows in logistic systems», з отриманням сертифікату 
учасника конференції;

- «Economy and society: Modem foundation for human development (Лейпциг, 
Германія, 2016), опубліковано тези доповіді «Modern logistics management 
business processes of industrial enterprises» отриманий сертифікат учасника 
конференції;

- «The Formation of a Modern Competitive Environment: Integration and 
Globalization», яка проходила у Гринвічі (Велика Британія, 2018), опубліковано 
тези доповіді «Organizational aspects of realization of reengineering of logistic 
business processes» з отриманням сертифікату учасника конференції.

За останні 5 років викладачі кафедри здійснили 10 публікації у виданнях, 
які включені до наукометричних баз даних, в тому числі закордонних, 1 
закордонної монографії, та 4 тези доповідей, опублікованих у закордонних 
виданнях.

У 2017 р. склали іспити і отримали сертифікати про вільне володіння 
англійською мовою на рівні В2 доцент Ходова Я.О. та зав. кафедри Колосок

Кафедра транспортного менеджменту і логістики підтримує міжнародні 
зв'язки з провідними вишами Євросоюзу. Викладачі кафедри приймають участь 
у підготовці та реалізації міжнародних проектів університету та факультету 
транспортних технологій, а саме міжнародного проекту ERASMUS+ «CRENG: 
Crisis and Risks Engineering for Transport Services» (2017 p. -  2022 pp.). У рамках 
співпраці з міжнародними організаціями проводяться тренінги, в т.ч. з 
менеджменту і логістики, на базі «Регіонального центру бізнес-навичок» ДВНЗ 
«ПДТУ», який організовано за участю та грантовій підтримці ПРООН.

Кращі студенти та аспіранти кафедри проходили стажування у ВНЗ 
Польщі (Мордвицька Ю.С., 2016 р.). У 2018 р. зав. кафедри Колосок В.М. 
пройшла програму міжнародного стажування «Innovative technologies in 
management:European experience. Theory and practice of higher education in the 
EU» організованого Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Польща, 
листопад 2018 p., 108 годин), отриманий сертифікат № IFC-WSSG \ WK\ 2018 - 
229.

Міжнародна кредитна мобільність здобувачів, що здійснюють підготовку 
за другим (магістерським) рівнем освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент, відбувається на основі 
двосторонніх договорів про співробітництво між ДВНЗ «ПДТУ» та 
зарубіжними вищими навчальними закладами.

Експертна комісія підтверджує, що викладачі кафедри здійснюють 
участь, науковий супровід та керівництво в науково - дослідницьких проектах 
спрямованих на вирішення завдань сталого розвитку бізнесу та суспільства як 
регіонального так і міжнародного рівнів. Наукова діяльність кафедри 
транспортний менеджмент і логістика визначається напрямами теоретичних та

В.М.



прикладних наукових досліджень відповідно до тематики держбюджетних 
робіт, проектів міжнародного співробітництва, оприлюдненням результатів 
наукових досліджень у виданнях, які цитуються у міжнародних 
наукометричних базах даних, зокрема Web of Science та Index Copernicus. 
Рівень наукової діяльності свідчить про наявність бази для якісної підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
«Управління та адміністрування».

Висновок. Експертна комісія констатує, що професорсько-
викладацький склад кафедри транспортного менеджменту і логістики 
активно співпрацює з науковими партнерами зарубіжжя, беруть активну 
участь у  міжнародних наукових конференціях, стажуваннях, семінарах, 
тренінгах тощо., у  відповідності до вимог чинних Ліцензійних умов та 
акредитаційних вимог надання освітніх послуг

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

спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та
адміністрування

Другий (магістерський) рівень підготовки за освітньо-професійною 
програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування оцінено на підставі результатів 
виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР), експертизи 
курсових робіт, результатів екзаменаційної сесії, що передувала акредитації.

Пакети ККР сформовані робочою групою, відповідно до типових вимог 
щодо складу, змісту та порядку їх розробки (схвалені Вченою радою 
університету від 31.08.2018 р., протокол № 2 та затверджені ректором). До 
кожного пакета ККР розроблено критерії оцінювання з урахуванням специфіки 
навчальної дисципліни. Представлені ККР:

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

відведеному часу контролю (80 хвилин);
- за можливості зводять до мінімуму непродуктивні витрати часу на 

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

адміністрування», «Управління ланцюгами постачань», «Фінансові потоки в 
логістичних системах»), що проведено в процесі самоаналізу, затверджено 
протоколом кафедри транспортного менеджменту і логістики №1 від 30.08.2018 
р. Під час роботи експертної комісії в порядку аналізу якості підготовки 
фахівців були проаналізовані результати самоаналізу ККР за цими ж 
дисциплінами. Результати цих контрольних заходів, а також результати 
останньої екзаменаційної сесії наведені у таблицях 10.3 та 9.4 акредитаційної 
справи.

В присутності експертної комісії проводилась перевірка показників 
успішності магістрів групи МТЛ-17-М з дисциплін: «Логістичний менеджмент і 
адміністрування», «Управління ланцюгами постачань», «Фінансові потоки в 
логістичних системах», результати ККР наведені в табл. Б.2.

Як свідчать результати виконання ККР, здобувані другого 
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми



Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування показали достатній рівень професійної 
підготовки:

абсолютна успішність склала 100 %, якість навчання також склала 87,5 % 
з середнім балом від 3,75 до 4,38. Відхилення результатів оцінювання від 
самоаналізу в межах 0,12-0,63 бали (табл. Б.З). При виконанні ККР в 
присутності експертної комісії у роботах деяких студентів мали місце 
неповнота відповідей, недостатнє обґрунтування, відсутність повного аналізу та 
помилки у розрахунках.

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

Контрольні заміри знань проводились з використанням пакетів ККР з 
обов'язкових навчальних дисциплін усіх циклів підготовки, розроблених 
викладачами кафедри. До кожного варіанту ККР увійшли теоретичні та 
практичні завдання, що дозволяють виявити знання здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування.

Експертна комісія проаналізувала звіти з переддипломної практики 
магістрів групи МТЛ-17-м за 2018-2019 н.р. та відмічає, що зміст відображає 
основні положення програми переддипломної практики, повністю проведений 
аналіз діяльності підприємства бази практики, наведені результати аналізу 
наданої звітності і обґрунтовані висновки, вносяться пропозиції студентів щодо 
заходів із покращення діяльності підприємств бази практики.

За результатами виконання угод на проходження переддипломної 
практики кафедра проводить роботу з формування замовлень від підприємств 
та установ щодо сприяння забезпечення працевлаштування майбутніх 
випускників спеціальності 073 Менеджмент освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент.

Встановлено, що тематика магістерських робіт розробляється 
професорсько-викладацьким складом кафедри транспортного менеджменту і 
логістики, обговорюється та затверджується на засіданнях кафедри. Здобувані 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування обирають теми робіт, керуючись 
власними науковими уподобаннями, порадами наукових керівників та 
наявними актуальними запитами підприємств бази практики.

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

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

Висновок. Результати проведених контрольних заходів щодо 
перевірки знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 
073 Менеджмент 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 проведенні самоаналізу та під час проведення зрізів 
знань експертною комісію знаходиться в межах допустимих відхилень.

Проведений експертами аналіз виконання студентами курсових 
робіт, звітів з переддипломної практики, підготовлених до захисту 
дипломних робіт свідчать про високий рівень підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління 
та адміністрування.

9. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності
В ході проведення експертизи комісія відзначила, що внутрішня система 

забезпечення якості освітньої діяльності в ДВНЗ «ПДТУ» базується на 
положеннях діючого Закону України «Про вищу освіту», нормативно-правових 
документах Міністерства освіти та науки України та Стандартах і 
рекомендаціях щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої 
освіти (ESG), ухвалених Міністерською конференцією в Єревані у 2015 р.

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 актуальної 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 запроваджено 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 особистісного прогресу. Такі можливості враховані у програмах та 
передбачені 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, їхньої організації і змісту;

- особливі вимоги до різних форм навчання (денна, заочна, дистанційна);
- наявність відповідних навчальних ресурсів;
- формальні процедури затвердження програм органом, який не здійснює



викладання за цією програмою;
- моніторинг успішності та досягнень студентів;
- регулярний періодичний перегляд програм (також за участю 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 штанів і навчальних 
програм дисциплін;

- визначені вимоги та характеристики диференціації програм підготовки 
за формами навчання та за типами вищої освіти;

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

- умови реалізації освітньо-професійних програм підготовки, їхня 
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.

ДВНЗ «ПДТУ» успішно пройшов аудит наглядовим суспільством «ТЮФ 
НОРД» (Німеччина) протягом 2009 -  2011 рр. і отримав міжнародні 
сертифікати, що підтверджують відповідність системи менеджменту 
університету вимогам стандартів ISO 9001 (менеджмент якості) і ISO 14001 
(менеджмент навколишнього середовища). ДВНЗ «ПДТУ» - єдиний ВНЗ в 
Україні, який має сертифікати відповідності відразу двом міжнародним 
стандартам.

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.

Висновок. 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.



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 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 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. Експертна комісія визначає, що позитивним у роботі випускової 
кафедри є таке:

1. ДВНЗ «ПДТУ» має необхідну нормативно-правову документацію, яка 
дає право здійснювати підготовку за другим (магістерським) рівнем з освітньо- 
професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування.

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

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

4. Кафедра транспортного менеджменту і логістики здійснює діяльність 
на ринку освітніх послуг протягом 4 років, має значний досвід в навчальній, 
методичній, науковій та організаційно-виховній сферах діяльності, що 
позитивно відображається на якості підготовки майбутніх магістрів із 
логістичного менеджменту.

5. Кафедру транспортного менеджменту і логістики очолює доктор 
економічних наук зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами». 
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 Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим 
(магістерським) рівнем відповідає умовам, затвердженим Постановою КМУ від 
30.12.2015 р. №1187 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ № 347 
від 10.05.2018 р.

7. Кафедрою транспортного менеджменту і логістики 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 Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент



галузі знань 07 Управління та адміністрування.
9. Створено вільний доступ здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти з освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент 
спеціальності 073 Менеджмент 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 беруть активну участь у 
науково-дослідній роботі кафедри, науково-практичних Всеукраїнських та 
міжнародних конференціях, Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах науково - 
дослідних робіт.

12. Кафедрою транспортного менеджменту і логістики організовуються 
круглі столи, семінари, зустрічі студентів із потенційними роботодавцями 
(Департамент з питань економіки та Департамент транспорту і зв’язку 
Маріупольської міської ради, ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК Азовсталь», 
ТОВ «УТА Логістик»), а також конкурси-захисти бізнес-ідей.

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 Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 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-професійною програмою 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування другого (магістерського) рівня відображені у 
зведених відомостях про дотримання Ліцензійних умов, яка є невід’ємною 
складовою цих висновків.

Разом з тим, з метою вдосконалення навчального процесу підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня з освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування експертна комісія вважає за необхідне зробити 
такі зауваження та надати наступні рекомендації, що не знижують загальної 
позитивної оцінки освітньої діяльності з підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти з освітньо-професійної програми 
Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування у Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет»:

1. Посилити роботу професорсько-викладацького складу кафедри 
транспортного менеджменту і логістики щодо формування контингенту



студентів на здобування другого (магістерського) рівня, зокрема шляхом 
залучення осіб, які здобули ступінь бакалавру з інших спеціальностей 
(перехресний вступ).

2. Активізувати діяльність викладачів кафедри з підготовки 
мультимедійних презентацій за фаховими дисциплінами, використання 
інтерактивних засобів навчання при проведені практичних занять щодо 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо- 
професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування.

4. Продовжувати роботу з підвищення кваліфікаційного рівня 
професорсько-викладацького складу кафедри, міжнародного стажування, а 
також діяльність за міжнародними проектами співпраці.

5. Впровадити в процес викладання навчальних дисциплін, модулів або 
тренінгів англійською мовою, або іншою мовою європейської спільноти, для 
досягнення конкурентоспроможного рівня знань здобувачів другого 
(магістерського) рівня відповідно до глобальних запитів.

6. Проводити перевірки магістерських робіт здобувачів другого 
(магістерського) рівня з освітньо-професійної програми Логістичний 
менеджмент спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування на наявність академічного плагіату із використанням 
відповідного програмного забезпечення.

На підставі зазначеного вище експертна комісія МОН України зробила 
висновок про можливість акредитації за другим (магістерським) рівнем 
освітньо-професійної програми Логістичний менеджмент спеціальності 073 
Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування у ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет».

Голова експертної комісії: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університе

Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету

З експертними 
В. о. ректора 
технічний у 
доктор техн 
«05 » груди

. М. Бухаріна

М. Ю. Григорак

ознайомлений і один примірник отримав, 
ський державний

В. С. Волошин



ДОДАТОК А

Кадрові вимоги
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері

вищої освіти _______________ ____

Н азва показника (нормативу)

Зазначення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищ ої 

освіти
Норматив Ф актично Відхилення

1 2 3 4
1. Н аявність у закладі освіти випускової кафедри 
із спеціальної (фахової) підготовки, 
відповідальної за підготовку здобувачів вищ ої 
освіти

+ + -

2. Н аявність у складі випускової кафедри 
проектної групи з науково-педагогічних або 
наукових працівників, які працю ю ть 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 менш е 
п ’яти умов з вимог до визначення рівня наукової 
та професійної активності науково-педагогічних 
(наукових) працівників і які не входять (входили) 
до ж одної групи забезпечення цього або інш ого 
вищ ого навчального закладу в поточному 
навчальному році

+ + -

3. Н аявність 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

+ 4- -

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

+ + -

4. Н аявність у науково-педагогічних та наукових 
працівників, які здійсню ю ть освітній процес 
(групи забезпечення), стажу науково- 
педагогічної діяльності понад два роки та рівню  
наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менш е чотирьох 
видів та результатів з перелічених у пункті ЗО 
Л іцензійних умов

+ + -

5. Наявність у складі групи забезпечення 
спеціальності науково-педагогічних або наукових 
працівників, які працю ю ть у закладі освіти за 
основним місцем роботи та мають кваліфікацію  
відповідно до спеціальності і які не входять 
(входили) до жодної групи забезпечення такого 
або інш ого закладу вищ ої 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 89,9 +29

6.2. які мають науковий ступінь доктора наук 
та/або вчене звання професора. %

20 33,3 +13

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

не більше
ЗО 29 +

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

+ + -

Голова експертної комісії: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університе . М. Бухаріна

Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету

З експертним 
В. о. ректо 
технічний 
доктор те

«05 » груд'

ми ознайомлений і один примірник отримав, 
овський державний

есор В. С. Волошин



Н азва показника (нормативу)

Зазначення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищ ої 

освіти
Норматив Ф актично Відхилення

1 2 3 4
1. Забезпеченість мультим едійним 
обладнанням  для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях (м інімальний відсоток 
кількості аудиторій)

ЗО 45,3 +15,3

2. Н аявність соціально-побутової 
інфраструктури:
2.1. б ібліотеки , у тому числі читального залу + + -
2.2. пунктів харчування + + -
2.3. актового чи концертного залу + + -
2.4. спортивного залу + + -
2.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
2.6. М едичного пункту + + -
3. Забезпеченість здобувачів вищ ої освіти 
гуртож итком  (м інімальний відсоток потреби)

70 100 +30

4. Забезпеченість ком п’ю терними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням , устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних планів

+ + -

Голова експертної комісії: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університе

Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету

З експертним 
В. о. ректор 
технічний 
доктор те

«05 » груд

Л. М. Бухаріна

М. Ю. Григорак

ознайомлений і один примірник отримав, 
вський державний

есор В. С. Волошин



Н азва показника (нормативу)

Зазначення показника (нормативу) за 
другим (м агістерським ) рівнем  вищ ої 

освіти
Н орматив Ф актично В ідхилення

1 2 3 4
1. Н аявність  навчального плану та 
п оясн ю вальної записки до нього

+ + -

2. Н аявність  робочої програми з кож ної 
навчальної дисципліни  навчального плану

+ + -

3. Н аявність  ком плексу навчально-м етодичного 
забезпечення з кож ної навчальної дисципліни  
навчального плану

+ + -

4. Н аявність програми практичної п ідготовки, 
робочих програм  практик

+ + -

5. Забезпеченість студентів навчальним и 
м атеріалам и з кож ної навчальної дисципліни  
навчального плану

+ + -

6. Н аявність методичних м атеріалів для 
проведення атестац ії здобувачів

+ + -

Голова експертної комісії: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університе

Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету

М. Бухаріна

З експертними 
В. о. ректора, 
технічний 
доктор тех

«05 » груди

М. Ю. Григорак

ознайомлений і один примірник отримав, 
вський державний

сор В. С. Волошин



Н азв а  п о казн и к а  (н о р м ати ву )

Значен н я  п о казн и к а  (н о р м ати ву ) за 
о св ітн ьо -к вал іф ікац ій н и м и  р івн ям и

Н орм атив Ф ак ти чн о В ідхилення
1. З аб езп еч ен ість  б ібл іо теки  в ітчи зн ян и м и  та  
зак о р д о н н и м и  ф ах о ви м и  п ер іо д и ч н и м и  виданн ям и  
в ід п о в ід н о го  аб о  сп о р ід н ен о го  п роф ілю , в то м у  числі в 
ел ек тр о н н о м у  в игляд і

не м енш  як 
п ’ять

найм енувань
15 +  10

2. Н аявн ість  д о сту п у  д о  баз д ан и х  п ер іод ич ни х  
н ау ко ви х  в и д ан ь  ан гл ій ськ о ю  м овою  в ідп о в ідн о го  або  
с п о р ід н ен о го  п роф ілю  (д о п у ск ається  сп ільн е  
к о р и сту ван н я  б азам и  к іл ьк о м а  закл адам и  осв іти )

+ + -

3. Н аяв н ість  о ф іц ій н о го  веб -сай ту  зак л аду  освіти , на 
яко м у  р о зм іщ е н а  о сн о вн а  ін ф орм ац ія  про його  
д іял ьн ість  (стр у к ту р а , л іц е н з ії т а  сер ти ф ікати  про 
ак р ед и тац ію , о св ітн я /о св ітн ьо -н ау  ко ва/ вид авн ич а/ 
а тестац ій н а  (н ау к о в и х  кадр ів) д іял ьн ість , зразки  
д о к у м ен т ів  п р о  осв іту , у м ови  для  до сту п н о ст і о с іб  3 
ін в ал ід н істю  т а  ін ш и х  м ал о м о б іл ьн и х  груп  н аселенн я  
д о  п р и м іщ ен ь , навчальн і та  н ауков і структурн і 
п ід р о зд іли  та  їх  скл ад , п ерел ік  н авч ал ьн и х  ди сц ип л ін , 
п р ави л а  п р и й о м у , к о н так тн а  ін ф орм ац ія)

+ + -

4. Н аяв н ість  с то р ін к и  на о ф іц ій н о м у  веб-сай ті зак л аду  
о св іти  ан гл ій ськ о ю  м овою , н а  яком у  р о зм іщ ен а 
о сн о вн а  ін ф о р м ац ія  п ро  д іял ьн ість  (стр у кту р а , л іц ен з ії 
т а  сер ти ф ікати  п ро  акр еди тац ію , осв ітн і/о св ітн ьо - 
н ау ко в і п р о гр ам и , зразки  до к у м ен т ів  про осв іту), 
п р ави л а  п р и й о м у  ін озем ц ів  та  о с іб  без гром адян ства , 
ум ови  н авч ан н я  та  п рож и ван н я  ін озем ц ів  та  о с іб  без 
гр о м адян ства , к о н так тн а  ін ф о р м ац ія  (у  разі 
зап о ч атк у в ан н я  або  п р овад ж ен ня  п ідго то вки  ін озем ц ів  
та  ос іб  б ез  гр о м ад я н ств а)

+ + -

Голова експертної комісії: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики 
Запорізького національного університету

Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету

Л
М. Бухарі на

З експерти 
В. о. рект 
технічни 
доктор те

«05 » груди 

Голова експертної комісії

М. Ю. Григорак

ознайомлений і один примірник отримав, 
вський державний

есор В. С. Волошин

Л. М. Бухарі на



Якісні характеристики підготовки фахівців

Н азва показника (нормативу)

Зазначення показника 
(нормативу) за другим 

(магістерським) рівнем вищ ої освіти

Норматив Ф актично Відхилення

1 2 3 4

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 №  689

1. У мови забезпечення держ авної гарантії якості вищ ої 

освіти

1.1. В иконання навчального плану за показниками. %: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми 

контролю ,

100 100 -

1.2. П ідвищ ення кваліф ікації викладачів постійного 
складу за  останні 5 років, %

100 100 -

1.3. Ч исельність науково -  педагогічних (педагогічних) 
працівників, щ о обслуговую ть спеціальність і 
працю ю ть у навчальному закладі за основним місцем 
роботи, які займаю ться , вдосконаленням навчально 
методичного забезпечення, науковими дослідж еннями, 
підготовкою  підручників та навчальних посібників,%

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менш е %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально 

-  економ ічної підготовки:

2.1.1. У спіш но виконані контрольні завдання. % 90 - -

2.1.2.. Я кісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %

50

Не передбачено 
навчальним планом

2.2. Рівень знань студентів з природно -  наукової 

(фундаментальної) підготовки:

2.2.1. У спіш но 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. У спіш но виконані контрольні завдання. % 90 100 + 10

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

50 87,5 +37,5

3. О рганізація наукової роботи

3.1. Н аявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + -



3.2. У часть студентів у науковій роботі (наукова робота 
на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових 

конференціях, конкурсах, виставках, профільних 

олімпіадах тощ о)

Голова експертної комісії: 
доктор економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри підприємництва, 
менеджменту організацій та логістики
Запорізького національного університету М. Бухаріна

Член експертної комісії: 
кандидат економічних наук, доцент, 
завідувач кафедри логістики 
Національного авіаційного університету

З експертними 
В. о. ректор 
технічний 
доктор те

«05 » груд

ми ознайомлений і один примірник отримав, 
овський державний

есор В. С. Волошин



ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Логістичний менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем 
при акредитаційній експертизі з 03.12.2018 по 05.12.2018 р.

№
з/п Дисципліна Група Дата, час, аудиторія Прізвище

викладача Прізвище експерта

1.
Логістичний менеджмент та 
адміністрування

МТЛ-17-М

03.12.2018 1210 а. 9.567 О.В. Амельницька Л.М. Бухаріна

2. Управління ланцюгами 
постачань 03.12.2018 1505 а. 9.567 Я.О. Ходова М.Ю. Григорак

3. Фінансові потоки в логістичних 
системах 04.12.2018 Ю05 а. 9.581 Я.О. Ходова М.Ю. Григорак

Л.М. Бухаріна 

М.Ю. Григорак 

В.М. Колосок

с.
с



РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
здобувачами вищої освіти освітньо-професійної програми 

«Логістичний менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем

№ Д и с ц и п л ін а Г р у п а
К іл ь к іс ть
сту д е н т ів

В и к о н у в ал и
К К Р

О д е р ж а л и  о ц ін ки
А б с о л ю т н а
у с п іш н іс т ь

%

Я к іс т ь
%

С е р е д н ій
бал

К іл ьк ість %
«5» «4» «3» «2»

К іл ь к іс т ь % К іл ь к ість % К іл ь к іс ть % К іл ьк ість %

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

1.
Л о гісти ч н и й  
м е н ед ж м ен т  т а  
ад м ін істр у в ан н я

М
Т

Л
-1

7-
М

8 8 100 3 37,5 4 50 1 12,5 - - 100 8 7 ,5 3 ,7 5

2.
У п р авл ін н я
л ан ц ю гам и
п о стач ан ь

8 8 100 3 37 ,5 5 62,5 - - - - 100 1 0 0 4 ,3 8

3.

Ф ін ан со в і 
п о то ки  в 
л о г іс ти ч н и х  
с и стем ах

8 8 100 2 25 6 75 - - - - 100 10 0 4 ,2 5

В сьо го 8 8 100 8 15 1 - - 100 87,5 4 ,13

Голова експертної комісії 

Експерт 

В.о. ректорг 

Завідувач к

ькии державним технічний університет» 

тний менеджмент і логістика»

Л.М. Бухаріна 

М.Ю. Григорак 

В.С. Волошин 

В.М. Колосок



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
^добувачами вищої освіти освітньо-професійної програми

№ Д исципліна Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

Виконували 
ККР (% )

О держ али оцінки (у відсотках)

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 
за

 
ре

зу
ль

та
та

м
и 

са
м

оа
на

лі
зу

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 
за

 
К

К
Р

В
ід

хи
ле

нн
я

С
ам

оа
на

лі
з

К
К

Р

«5» «4» «3» «2»

С
ам

оа
на

лі
з

К
К

Р

С
ам

оа
на

лі
з

К
К

Р

С
ам

оа
на

лі
з

К
К

Р

С
ам

оа
на

лі
з

К
К

Р

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

І.
Логістичний 
менедж мент та 
адміністрування

М
Т

Л
-1

7-
М

8 100 100 37,5 37,5 62,5 50 - 12,5 - - 4,38 3,75 -0,63

2.
У правління
ланцю гами
постачань

8 100 100 50 37,5 50 62,5 - - - - 4,5 4,38 -0,12

3.
Ф інансові потоки 
в логістичних 
системах

8 100 100 50 25 50 75 - - - - 4,5 4,25 -0,25

Загалом 8 100 100 45,8 33,3 54,2 66,7 - - - - 4,46 4,13 -0,33

Голова експертної ком ісії 

Експерт 

В.о. ректора 

Завідувач ка

держ авний технічний університет» 

й менедж мент і логістика»

Л.М . Бухаріна 

М .Ю . Григорак 

В.С. Волош ин 

В.М . Колосок


