
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України 

за підсумками проведення акредитаційної експертизи підготовки за другим 
(магістерським) рівнем із освітньо-професійної програми: «Металургійне обладнання» 

спеціальності 133 Галузеве машинобудування, галузі знань 13 «Механічна інженерія» у
Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України «Про вищу освіту» та пункту - Положення про акредитацію вищих навчаль
них закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про за
твердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах», та на виконання наказу Міністерства 
освіти і науки України № 2097-л від 27.11.2018 р. експертна комісія у складі:

Голова комісії - Бейгул Олег Олексійович, завідувач кафедри ма
шинобудування Дніпровського державного технічного уні
верситету, доктор технічних наук, професор,

член комісії - Білодіденко Сергій Валентинович, завідувач кафе
дри машин і агрегатів металургійного виробництва Націо
нальної металургійної академії України, доктор технічних 
наук, професор

безпосередньо на місці з 03.12.2018 р. по 05.12.2018 р. провела експертне оцінювання 
відповідності освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Приазовський 
державний технічний університет» вимогам щодо якісної підготовки фахівців за освітиьою- 
професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальності 133 Галузеве машино
будування галузі знань 13 -  «Механічна інженерія», другого (магістерського) рівня освіти.

Експертизу проведено згідно із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», По
ложенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних за
кладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 09.08.2001 року № 978 (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету міністрів України від 
10.05.2018 р. №347 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів 
освіти»(зі змінами та доповненнями).

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців 
за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання», спеціальності 133 -  Галузеве 
машинобудування, галузі знань 13 -  Механічна інженерія за другим (магістерським) рівнем 
ДВНЗ «ПДТУ» проінформував Міністерство освіти і науки України заявою від09листопада2018 
року №61/110-317.

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних матеріалів та докумен
тів:

1. Засновницькі документи ДВНЗ «ПДТУ » (Постанова від 25 листопада 1993 р. № 956 
про створення Приазовського державного технічного університету. Статут, прийнятий конфере
нцією трудового колективу від 30 серпня 2016 року, затверджений Міністерством освіти і на
уки України 04травня 2017 року наказ № 678).

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А 01 №035596 від 
11.02.2009 р.

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

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



5. Сертифікат про акредитацію Серія НД №0588734 від 07.08.2017 р., термін дії до 
01.07.2027 р.

6. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
7. Копія навчального плану підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Металургійне обладнання», спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування, галузі знань 13 
-  Механічна інженерія за другим (магістерським) рівнем та пояснювальна записка до нього.

8. Копія освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Металургійне обладнання», спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування, га
лузі знань 13 -  Механічна інженерія 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. Таблицю декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до акредитації 

освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний тех
нічний університет» за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спе
ціальності 133 - Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

На підставі розгляду оригіналів засновницьких документів, ліцензії та сертифікату про 
акредитацію, наданих матеріалів та вивчення реального стану справ в ДВНЗ «ПДТУ» експертна 
комісія дійшла висновків:

І.Загальна характеристика освітньої діяльності Державного вищого навчального 
закладу «Приазовський державний технічний університет»

Державний виший навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» 
створено постановою Кабінетів Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 на базі 
Маріупольського металургійного інституту, який був створений у листопаді 1930 року і діяв як 
вечірній, готував спеціалістів без відриву від виробництва з п’яти спеціальностей.

Підготовці фахівців в значній мірі сприяє впровадження у навчальний процес «Компле
ксної системи підвищення якості підготовки фахівців», передового досвіду кращих ВНЗ Укра
їни і зарубіжних навчальних закладів, нових форм і методів навчання. Навчальні плани і про
грами у відповідності з отриманими ліцензіями відповідають вимогам державних стандартів 
освіти.

На момент роботи експертної комісії виконуючим обов’язки ректора ДВНЗ «ПДТУ» у 
зв’язку з його переобранням на цю посаду є Волошин В'ячеслав Степанович -  доктор техніч
них наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової 
академії, нагороджений орденом «Святий Дмитро Солунський» IV ступеня, почесною грамо
тою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським народом. Керуючись 
статтею 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», відповідно до Поло
ження про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Мініст
рів України від 16.10.2014 р. № 630 (зі змінами), наказом МОН України № 375-к від 
10.09.2018 р., Волошин В.С. призначений виконуючим обов'язки ректора з 13.09.2018 р. Копії 
його документів про освіту, наукові ступені, вчені звання, особовий листок з обліку кадрів 
наведені в матеріалах самоаналізу.

Адреса: 87500. Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.
тел. (0629) 333416. факс(0629) 529908.
e-mail:www.pstu.edu

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створено з метою провадження 
освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою фахівців з вищою освітою за освітніми рівнями 
відповідно до отриманих ліцензій.

Згідно свого Статуту університет здійснює діяльність в межах прав, що передбачені За
коном України «Про освіту», інших законодавчих актів та додаткових прав, наданих за ре
зультатами акредитації. Статут, концепція створення і діяльності Університету відповідають

http://www.pstu.edu


з

чинному законодавству України. Статут Університету затверджено у встановленому порядку. 
У змінах і доповненнях до Статуту підкреслено, що освітня діяльність здійснюється згідно 
отриманих ліцензій.

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: інститут підвищення кваліфікації; навчальний ін
ститут заочного та дистанційного навчання; Навчально-науковий інститут металів; Науковий 
інститут ресурсозбереження; науковий інститут енергозбереження та енергоменеджменту; 
спільний з Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Навча- 
льно-науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні технології і матеріали»; спільний з 
Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН України Навчально-науково- 
інноваційний центр «Новітні технології поверхневої модифікації металів та сплавів»; навча- 
льно-науково-інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали і наукоємні технології, 
їх створення та 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 те
хнологій; регіональний навчальний центр бізнес-навичок; 8 факультетів: соціально- 
гуманітарний, металургійний, економічний, енергетичний, машинобудування та зварювання, 
інженерної та мовної підготовки, факультет транспортних технологій, факультет інформацій
них технологій: 3 коледжі -  маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ІІДТУ» (наказ 
від 29.09.2010 року № 153- 05), Маріупольський коледж ДВНЗ «ІІДТУ» (наказ від 22.04.2009 
року № 94- 05, наказ Міністерства освіти і науки України № 331 від 16.04.2009 року «Про ре
організацію структурних підрозділів ІІДТУ»), Маріупольський механіко-металургійний ко
ледж (наказ від 18.11.2010 року: № 176- 05), підготовче відділення.

Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечують 322 НПП (72,4 % мають науковий сту
пінь), з них -  50 докторів наук, професорів (15,5%), 183 -  кандидати наук, доценти (56,8 %).

Приазовський державний технічний університет має 16 навчальних корпусів, 2 гурто
житки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та спортивно - 
оздоровчий табір. Загальна площа гуртожитків складає 10111,4 м2, що відповідає 100 % за
безпеченості здобувачів вищої освіти. Загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків 
університету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умови для освіт
нього процесу.

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, планується її по
новлення новим обладнанням та приладами. Забезпеченість приміщеннями для проведення 
навчальних занять складає 6,65 м2 на 1 студента.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених серверів та 
глобальної комп'ютерної мережі Інтернету. Рівень комп'ютеризації університету у цілому за
безпечує потреби навчального процесу та адміністративно-господарського управління. На 
100 студентів кількість комп'ютерних місць складає 13,54.

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потреби підрозділів 
університету у виготовленні методичної літератури, збірників наукових праць, ділових папе
рів, залікових книжок та іншої продукції.

Загальна площа бібліотечних приміщень -  2045 м2. Бібліотека має 4 читальних зали на 
300 посадкових місць. Університет має приміщення для розташування книгосховищ, катало
гів, залів для видачі літератури.

Станом на 01 жовтня 2018 року контингент студентів Приазовського державного техні
чного університету складає 4659 особи, у тому числі 2659 за денною формою навчання, 1663 
за заочною формою навчання. В університеті створена і втілюється в життя концепція інтег
рації у світовий освітньо-науковий простір з ретельним збереженням усіх досягнень і тради
цій, що напрацьовані багатьма поколіннями його студентів і співробітників. Входження уні
верситету в науково-технічне товариство здійснюється через міжнародні програми, двосто
ронні та багатосторонні угоди с зарубіжними вищими навчальними закладами, навчальними 
центрами, асоціаціями.



Науково-дослідна робота в університеті є невід'ємною складовою освітнього процесу. У 
проведенні наукових досліджень беруть участь науково-педагогічні працівники, докторанти, 
аспіранти, студенти.

За роки існування університетом підготовлено більше 50 тисяч висококваліфікованих 
фахівців, видано понад 200 монографій, підручників і навчальних посібників. Вчені універси
тету -  автори багатьох винаходів, мають більше 2000 патентів та авторських свідоцтв.

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

У підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» 
спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування, галузі знань 13 -  Механічна інженерія за дру
гим (магістерським) рівнем бере участь 11 викладачів ДВНЗ «ПДТУ». Частина науково- 
педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують ви
кладання лекційних годин, складає 100 %, з яких 5 осіб -  доктори наук (45,4 %), 6 осіб -  канди
дати наук (54,6 %).

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей підготовку фахівців за освіт- 
ньою-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальності 133 Галузеве ма
шинобудування, другого (магістерського) рівня освіти, здійснює кафедра механічного облад
нання заводів чорної металургії факультету машинобудування та зварювання навчально- 
наукового інституту металів ДВНЗ «ПДТУ».

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії заснована у 1956 році нака
зом Міністерства вищої освіти УРСР № 628 від 25.12.1956 р. За більш ніж шестидесятирічний 
період існування кафедри для підприємств металургійної та машинобудівної галузей України 
та інших країн підготовані близько трьох з половиною тисяч спеціалістів, успішно працюючих 
зараз в Україні та за кордоном.

Навчальний процес на випусковій кафедрі механічного обладнання заводів чорної ме
талургії забезпечують 6 штатних висококваліфікованих викладачів, серед яких 2 доктори тех
нічних наук, професори (33,3%), 2 кандидати технічних наук, доценти (33,3%), 2 кандидати 
технічних наук, старші викладачі (33,3%) і 3 працівника навчально-допоміжного персоналу. 
Навчально-допоміжний персонал включає 2,75 штатні одиниці (0,75 -  зав. лабораторією, 1 -  
майстер виробничого навчання, 1 -  старший лаборант). Викладачі кафедри постійно працю
ють над підвищенням своєї кваліфікації, покращенням якості викладання, займаються науко
во-методичною та науковою роботою. Результатом роботи з підвищення кваліфікації виклада
чів стали захист дисертацій на здобуття ступеня кандидата технічних наук викладачами кафе
дри -  Рассохіним Д.О. (2015 р.) та Дашко О.В. (зараз Носовська О.В.) у 2017 році, що дало 
100% забезпечення кафедри викладачами з науковими ступенями.

Висновок: Експертна комісія дійшла до висновку, що всі установчі документи предста
влені в повному обсязі. Оригінали всіх засновницьких документів, матеріали акредитаційного 
аналізу за переліком, обсягом та повнотою відповідають державним вимогам щодо акреди
тації,а загальний рівень освітньої діяльності ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні
верситет» забезпечує державну гарантію якості освіти здобувачів, що навчаються за осві
тньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» спеціальності 133 -  Галузеве ма
шинобудування, яка акредитується за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Профорієнтаційна робота щорічно проводиться в усіх навчальних закладах (школах, ко
леджах, ліцеях) міста і прилеглих районів: проводяться зустрічі викладачів університету з ви
пускниками шкіл, день відкритих дверей, даються оголошення в місцеві газети, на радіо і те
лебачення.

Для забезпечення підготовки якісного набору студентів на перший курс навчання в 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створено відділення довузівської пі-

2. Формування контингенту студентів



дготовки (наказ від 28 квітня 2005 року № 63-05). Слухачами відділення довузівської підгото
вки переважно є випускники і учні міських шкіл.

Відділення довузівської підготовки є структурним підрозділом університету, основною 
метою роботи якого є пошук та залучення до навчання на відділенні талановитої молоді, висо
коякісна підготовка слухачів до складання тестів, підготовка до подальшого навчання в уні
верситеті та адаптації в студентському колективі.

При створенні приймальної та екзаменаційних комісій ДВНЗ «ПДТУ» дотримується 
«Положення про приймальну комісію» Міністерства освіти і науки України, а також Закону 
України «Про вищу освіту» та інших законодавчих актів. Склади приймальної комісії та екза
менаційних комісій затверджуються наказом по університету, за підписом ректора університе
ту. До складу приймальної комісії входять: проректори, декани, провідні вчені університету та 
представники місцевих органів влади. До складу фахових екзаменаційних комісій входять 
провідні викладачі профільних кафедр.

Для удосконалення перевірки знань студентів першого курсу в ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» на протязі перших двох тижнів проводиться ректорський 
контроль (так званий «вхідний» контроль) знань студентів з загальноосвітніх дисциплін (ма
тематики, фізика, хімія, іноземна мова, інженерна графіка, інформатика).

Результати контролю розглядаються на засіданнях кафедр та Радах факультетів, де да
ється повна оцінка базових знань студентів, за результатами контролю розробляються заходи з 
надання індивідуальної допомоги студентам.

Плановий підхід щодо адаптації та збереження контингенту студентів передбачає систе
мність у цієї роботі. У рамках цього підходу зі студентами, які за результатами першої атеста
ції мають декілька незадовільних оцінок, проводяться бесіди за участю завідувача кафедри та 
куратора. Такі студенти викликаються на засідання кафедри, де приймаються рекомендації 
щодо доцільності подальшого навчання студента.

У продовж семестру в університеті проводиться ректорський контроль залишкових знань 
з спеціальних дисциплін, який є одним з методів систематизації знань студентів.

Кожного тижня впродовж навчального року деканатом проводяться оперативні наради зі 
старостами академічних груп, де розглядається широке коло питань як загального універси
тетського і факультетського плану, так і питання життєдіяльності груп. Ці питання знаходять
ся в центрі уваги кураторів академічних груп, які в процесі проведення «кураторської годи
ни», особливо в групах першого курсу, приділяють їм значну увагу.

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії в своїй профорієнтаційній 
роботі керується Умовами прийому до закладів вищої освіти України поточного року, Прави
лами прийому до ДВНЗ «ПДТУ», затвердженими у встановленому порядку. Співробітники 
кафедри відвідують школи, лыцеъ та коледжі, де знайомлять майбутніх випускників з особли
востями та перспективами спеціальності та освітньо-професійної програми, правилами при
йому, умовами конкурсу та іншою інформацією про університет. При проведенні днів 
відкритих дверей викладачі зустрічаються з молоддю безпосередньо в аудіторіях та лабора
торії кафедри.

До магістратури приймаються особи,які мають диплом бакалавра за умови успішного 
проходження вступних випробувань з урахуванням середнього балу додатку до диплому. 
Вступні іспити складають у формі тестування зі спеціальності та іноземної мови.

Слід відзначити, що прийом на навчання за освітньою-професійною програмою «Мета
лургійне обладнання» зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерсько
го) рівня освіти здійснюється здебільшого на місця з держбюджетним фінансуванням. Прийом 
складає від двох до шести осіб на рік при випуску бакалаврів на рівні 12-13 осіб на рік. Це, з 
одного боку, сприяє відбору для навчання на магістерському рівні кращих випускників- 
бакалаврів, а з іншого боку, ускладнює навчальний процес у зв’язку з невеликою кількістю 
студентів у групах.



Магістри, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Металургійне облад
нання» приймають участь в проектах «Крок у майбутнє» та споріднених програмах на замов
лення ПрАТ «ММК ім. Ілліча» та ПрАТ «ММК Азовсталь». Це дає їм можливість пріоритет
ного працевлаштування на підприємствах Метінвест-Холдінгу.

Висновок: Експертна комісія встановила, що формування контингенту здобувачів вищої 
освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» здійснюється відповідно 
чинним нормативним документам Міністерства освіти і науки України. Зміст, форми і ме
тоди профорієнтаційної роботи сприяють позитивній динаміці у  формуванні контингенту 
студентів за освітньою-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальнос
ті 133 Галузеве машинобудування, другого (магістерського) рівня освіти. Але варто звернути 
увагу на тенденцію зменшення відсотку бакалаврів, які продовжують навчання на магістер
ському рівні.

Відповідно документам і матеріалам Міністерства освіти і науки України навчальний 
процес ведеться згідно з навчальними планами, які складені з урахуванням вимог кваліфіка
ційних характеристик, освітньо-професійних програм, існуючих традицій викладання дисцип
лін, соціальних змін у суспільстві, затверджених Науково-методичним центром МОН України 
та Міністерством освіти і науки України. Навчальний план спеціальностей забезпечує кваліфі
кований рівень підготовки з гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних, профе- 
сійно-орієнтованих і вибіркових навчальних дисциплін.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі програми, які орієнтовані на спе
ціальності та специфіку підприємств. У програмі відображені сучасні тенденції розвитку тієї 
чи іншої дисципліни.

В усіх навчальних планах передбачено вибіркові навчальні дисципліни.
Згідно з програмами частину навчальних годин віднесено до дисциплін вільного вибору. 

Зміст цих дисциплін визначають спецкурси вузького спрямування, відповідно направленості 
кафедр, та узагальнені курси, які спираються на досягнення науки та техніки на цьому етапі, 
курси з нових інформаційних технологій з висвітленням інвестиційних проектів в Україні на 
цьому напрямку. Під час розробки робочих навчальних програм акцентована увага на профі
лювання загальнонаукових і загально-інженерних дисциплін, фундаменталювання загально- 
інженерних і спеціальних дисциплін випускних кафедр, специфіку економічної освіти в умо
вах ринкової економіки.

Для кожної навчальної дисципліни освітньо-професійної програми і навчального плану 
кафедра складає навчальну програму дисципліни, яка є нормативним документом університе
ту. Навчальна програма розглядається методичною комісією факультету і Вченою радою При- 
азовського державного технічного університету та затверджується ректором. Навчальна про
грама містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні 
форми її вивчення, види та обсяг навчальної роботи студентів, визначає форми та засоби по
точного і підсумкового контролю.

Робочі навчальні плани, розроблені випускними кафедрами і деканатами, розглянуті і 
схвалені науково-методичною і вченою радами університету, затверджуються ректором.

Варіативна складова навчальних планів відповідає вимогам освітньо-професійних про
грам та розпорядчим документам Міністерства освіти і науки України.

Всі нормативні дисципліни, що передбачені навчальним планом, відображені у робочому 
навчальному плані в необхідній кількості годин, що достатньо для засвоєння відповідної дис
ципліни.

Корегування навчальних планів здійснюється відповідно до листів Міністерства освіти і 
науки України.

3. Зміст підготовки фахівців



Програми практик розроблено з акцентом на практичну підготовку фахівців, що допома
гає випускникам адаптуватися на робочому місті.

Врахування особливостей і потреб регіону в навчальному плані здійснюється на основі:
. вивчення передового досвіду вищих навчальних закладів України;
. вивчення потреб безпосередньо на підприємствах-базах практик під час проходження 

виробничих практик;
• участі студентів і викладачів у регіональних та міжнародних конференціях, літніх шко

лах, ділових зустрічах тощо;
• залучення провідних викладачів кафедри до роботи у регіональних та міжнародних 

проектах.
На кожний навчальний рік складається графік навчального процесу на основі робочого 

навчального плану. На початку року інформація доводиться до відома викладачів. Крім зага
льного графіка навчального процесу розроблено терміни проведення установчих і екзамена
ційних сесій для студентів заочної форми навчання. Графіки навчального процесу враховують 
послідовність сесій, канікул, практики і підготовки дипломного проекту.

На основі робочого навчального плану і графіка навчального процесу складається розк
лад занять.

Аудиторне навантаження студента не перевищує 24 годин на тиждень.
Заняття розпочинаються о 8.30. Вікон між аудиторними заняттями немає. Перерва між 

аудиторними заняттями складає 10-30 хвилин. Спостерігається чергування лекційних, лабора
торних та практичних занять.

Навчальний план, за яким навчаються магістри за освітньо-професійною програмою 
«Металургійне обладнання» спеціальності ІЗЗГалузеве машинобудування, узгоджений Вче
ною Радою ДВНЗ «ПДТУ», затверджується ректором. Термін навчання -  1 рік 4 місяці, зага
льний обсяг складає 90 кредитів ECTS.

Зміст навчального плану відповідає державним вимогам щодо підготовки висококваліфі
кованих фахівців, оскільки поєднує в собі дисципліни професійної та практичної підготовки та 
дисципліни соціально-гуманітарної та економічної підготовки. Навчальний план враховує по
треби ринку праці і особистості шляхом включення дисциплін, пов'язаних з необхідністю 
швидкої соціальної адаптації випускників на початкових робочих місцях, набуття певних 
знань у сферах економіки підприємства, управління колективом, сучасних засобів комунікації.

Структура навчального плану передбачає дотримання принципів безперервності навчан
ня, послідовність викладення спеціальних дисциплін враховує вимогу поступового накопи
чення знань, необхідних для підготовки магістрів.

Для методичного забезпечення всіх дисциплін навчального плану за освітньо- 
професійною програмою «Металургійне обладнання» кафедрою механічного обладнання за
водів чорної металургії розроблені навчально-методичні комплекти, які мають:

- програми дисциплін;
- робочі навчальні програми;
- методичні матеріали щодо проведення практичних і лабораторних робіт;
- тематику і методичні вказівки для виконання курсових проектів або робіт;
- навчальні та контрольні тести;
- роздатковий матеріал з навчальних дисциплін;
- пакети контрольних завдань (ККР) для контролю знань;
- підручники, посібники, конспекти лекцій;
- екзаменаційні білети;
- методичні матеріали для самостійної роботи студентів.
З усіх дисциплін навчального плану в наявності є робочі програми в необхідній кількос

ті. Робочі програми містять мету та завдання курсу, перелік знань та вмінь, тематичний план, 
теми семінарських, лабораторних та практичних занять, питання для самостійної роботи сту-



дентів, тематику контрольних робіт, перелік контрольних запитань, анотація курсу, критерії 
оцінок, перелік рекомендованої літератури.

Випускні магістерські роботи виконуються студентами-магістрами на протязі третього 
навчального семестру після проходження магістерської практики та захисту відповідного зві
ту. Тематика магістерських робіт розробляється кафедрою з урахуванням актуальних проблем, 
що стоять перед металургійними підприємствами міста Маріуполя та прив’язується до мож
ливого місця працевлаштування випускників. Більшість магістерських робіт мають дослідни
цький характер або включають підрозділи з елементами дослідної діяльності і вирішують 
окремі технологічні та конструктивні питання, пов’язані з проектуванням, виготовленням, ви
користанням та відновленням металургійного обладнання. Захист робіт проходить перед Дер
жавною екзаменаційною комісією, очолює котру висококваліфікований фахівець, який має 
багатий виробничий досвід за тематикою робіт. Кращі з магістерських робіт рекомендуються 
ДЕК до впровадження у виробництво.

Студенти повністю забезпечені навчальною літературою за освітньо-професійною про
грамою «Металургійне обладнання», що відповідає акредитаційним вимогам.

Слід відзначити істотний внесок кафедри механічного обладнання заводів чорної мета
лургії у розробку навчально-методичної документації на електронних носіях. На сайті елект
ронних ресурсів ДВНЗ «ПДТУ» кафедрою механічного обладнання заводів чорної металургії 
розміщено 9 навчальних посібників, 24 конспектів та курсів лекцій, 19 навчально-методичних 
посібників, 8 методичних вказівок до виконання курсових проектів та робіт, методичні вказів
ки до виконання магістерської роботи, 3 методичні вказівки до практик (в тому числі і до ма
гістерської), 13 методичних вказівок до лабораторних робіт, 11 методичних вказівок до прак
тичних робіт, розроблених викладачами кафедри.

Копія навчального плану здобувачів вищої освіти на 2017-2018 навчальний рік, поясню
вальна записка до навчального плану, освітньо-професійна програма, концепції освітньої дія
льності за освітньо-професійною програмою надаються в акредитаційній справі.

Висновок: Комісія перевірила наявність освітньо-професійної програми, навчального 
плану підготовки здобувачів вищої освіти, навчальних, робочих програм, пакетів комплексних 
контрольних робот з дисциплін навчального плану та відзначає відповідність змісту підгото
вки магістрів за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціально
сті 133 Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти держав
ним вимогам щодо акредитації та забезпечують державну гарантію якості освіти здобува-

Питання навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності займають належне 
місце в роботі методичної ради університету і методичних комісій факультетів. Методичне 
забезпечення навчального процесу складається з організаційно-методичної документації, на
вчальної та науково-методичної літератури.

До складу організаційно-методичної документації входять: методичні вказівки до ви
вчення дисциплін; методичні вказівки до практичних, семінарських, лабораторних занять; 
методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт, курсових проектів і робіт, 
дипломних проектів; комплекти індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань до 
контрольних робіт; комплекти екзаменаційних білетів. Навчальна і науково-технічна літера
тура включає: підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, 
довідники, словники, монографії, наукові збірки, періодичні видання.

На засіданнях методичної ради систематично розглядаються питання організації і за
безпечення навчального noouecv. напшклал:

чів.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення 
навчально-виховного процесу



-  методичне забезпечення дисциплін спеціальностей, які тільки започатковані;
-  про безперервність комп’ютерної освіти за схемою «середня школа -  університет»; 

застосовування комп’ютерної техніки з усіх дисциплін; аналіз використання машинної гра
фіки в навчальному процесі і можливості розширення її використання;

-  удосконалення науково-дослідницької роботи студентів на кафедрах і факультетах; 
робота з обдарованими студентами;

-  організація проведення практик на кафедрах та в лабораторіях ПДТУ і їх методичне 
забезпечення;

-  розгляд питань екології в викладанні спеціальних дисциплін;
-  методика і організація захисту магістерських робіт на іноземній мові;
-  корегування навчальних планів для забезпечення безперервної багаторівневої підго

товки фахівців: молодший спеціаліст-бакалавр-магістр;
-  застосування персональних комп’ютерів, технічних засобів навчання, комп’ютерних 

програм, які контролюють, навчають та тестують;
-  методики тестового контролю знань та вмінь студентів, індивідуального навчання, 

організації самостійної роботи студентів і активних методів навчання;
-  організації та аналізу методичної роботи стосовно дистанційного навчання через 

Internet та сприяння його розвитку.
У своїй навчальній роботі ДВНЗ «ПДТУ» керується «Національною Доктриною роз

витку освіти», Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», Поло
женням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах та іншими нор
мативними документами Міністерства освіти і науки України.

За основу навчального процесу покладено навчально-методичний комплекс підготовки 
магістрів, що включає:

-  освітньо-кваліфікаційну характеристику магістра;
-  освітньо-професійну програму підготовки магістра;
-  навчальний план;
-  структурно-логічну схему навчального плану;
-  графік навчального процесу;
-  програми з усіх обов’язкових та вибіркових дисциплін;
-  програми практик;
-  комплексні контрольні завдання з дисциплін згідно з навчальним планом;
-  методичні вказівки і тематику курсових проектів та робіт з дисциплін, передбачених 

планом;
-  методичні вказівки і тематику магістерських робіт.
Сучасні освітні технології передбачають широке використання комп’ютерної техніки у 

навчальному процесі, застосування прикладних програм з дисциплін фахової підготовки. Для 
цього в університеті створено інформаційно-методичний комп’ютерний центр нових техноло
гій. Комп’ютерні класи з сучасними комп’ютерами дозволяють забезпечувати якісну підгото
вку студентів щодо оволодіння навичками роботи на персональних комп’ютерах (ПК), ство
рення програм і засвоєнню засобів використання програмного забезпечення для вирішення 
професійних завдань.

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії має 7 власних комп’ютерів 
та ноутбук для роботи студентів над курсовими проектами та магістерськими роботами. Ви
конуються лабораторні і практичні заняття на ПК. Усі магістерські роботи та курсові проекти 
виконуються з використанням ПК повністю або частково.

Планування роботи викладачів о з діючими у вищий школі нормати-



вами. Друга половина робочого дня планується у відповідності до затверджених Міністерст
вом освіти і науки України нормативів. Індивідуальні плани виконуються, звіти викладачів 
про їх виконання заслуховуються на засіданнях кафедри.

Висновок: Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного 
процесу за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальності 
133 Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідають 
державним вимогам щодо акредитації освітніх програм за другим магістерським рівнем та 
забезпечують державну гарантію якості освіти здобувачів.

5. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Навчальний процес на випускаючій кафедрі механічного обладнання заводів чорної ме
талургії проводять 6 викладачів, серед яких 2 доктори технічних наук, професори, 2 кандида
ти технічних наук, доценти, 2 кандидати технічних наук, старші викладачі (таблиця 1) і 3 пра
цівники навчально-допоміжного персоналу. За останні 5 років співробітниками кафедри за
хищено 2 кандидатські дисертації.

Таблиця 1
Характеристика науково-педагогічного складу викладачів кафедри механічного облад- 
_________________________ нання заводів чорної металургії____ ___________________

№ Показник Роки
п/п 2016 2017 2018
1 Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, 6 6 6

що працює на кафедрі (осіб), з них:
• докторів наук, професорів; 2 2 2
• кандидатів наук, доцентів. 3 4 4

2 Штатна укомплектованість (всього, %), 100 100 100
з них:

• докторів наук, професорів (%); 33,3 33,3 33,3
• кандидатів наук, доцентів (%). 50,0 66,7 66,7

3 Кількість сумісників (всього), в т.ч.: - -
• докторів наук, професорів; - - -
• кандидатів наук, доцентів. - - -

' 4 Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і
званнями, в т.ч.:
• докторів наук, професорів; 68 69 70
• кандидатів наук, доцентів. 46 43 44

5 Кількість викладачів пенсійного віку, в т.ч.: 2 2 3
• докторів наук, професорів; 2 2 2
• кандидатів наук, доцентів. - - 1

6 Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисцип- - - -
ліні, яка викладається (%).

7 Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.). 790 665 640
8 Випускаючу кафедру, очолює фахівець відповідної спеціаль-

ності:
• доктор наук, професор + - -
• кандидат наук, доцент - + +

9 Загальна кількість докторантів за спеціальністю - - -

10 Загальна кількість аспірантів за спеціальністю 2 1 1
11 Частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за 100 100 100

останні 5 років, %



До досягнень кафедри слід віднести високий рівень науково-дослідної роботи, значну 
кількість виконаних госпрозрахункових науково-дослідних робіт та проданих підприємствам 
України ліцензій на технології відновлення обладнання, активну участь студентів-магістрів у 
винахідницькій діяльності.

Наукові напрямки кафедри пов’язані з розробкою та впровадженням новітніх техноло
гій відновлення металургійного та іншого промислового обладнання, його діагностикою в 
умовах виробництва, дослідженням міцності та зносу елементів металургійного обладнання а 
також динаміки електромеханічних систем приводів важких машин. Це повністю відповідає 
профілю підготовки фахівців.

Розрахунок показників, наведених у таблиці декларування вимог ліцензійних умов та 
державних вимог до акредитації освітньої діяльності.

Загальна кількість лекційних годин згідно з навчальним планом -  418 год., у тому числі 
84 год. за циклом загальної підготовки, 334 год. -  за циклом професійної підготовки.

Усі 100% лекцій з навчальних дисциплін проводяться працівниками відповідної спеціа
льності за основним місцем роботи, які мають науковий ступінь та вчене звання.

Працівники, які мають науковий ступінь доктора наук, вчене звання професора викла
дають 116 лекційних годин, що складає 116100%/418 = 27,75%.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними профе
сіоналами з досвідом дослідної, управлінської, інноваційної або творчої роботи за фахом -  80 
годин, у тому числі: Волошин В.С., в. о. ректора ДВНЗ «ПДТУ», -  18 год., Іщенко А.О. 
(з 1987 р. по 2017 р. очолював кафедру механічного обладнання заводів чорної металургії, має 
значну кількість ліцензій, винаходів, патентів та публікацій) -  32 год., Кравченко В.М. (з 
2003 р. голова наглядової ради ремонтного підприємства, видав декілька підручників та на
вчальних посібників за тематикою кафедри) -  30 год. Це складає 80x100%/418= 19,14%.

Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання за спеціальністю, 
що акредитується, складає 171 студент. З урахуванням чисельності студентів (30 на 1 члена 
групи забезпечення) чисельність групи повинна скласти 171:30= 5,7, тобто більше 6 членів. До 
групи забезпечення наказом по ДНВЗ «ПДТУ» включено 10 осіб, у тому числі 3 доктори наук.

Частка у складі групи забезпечення науково-педагогічних (наукових) працівників для рі
вня магістра, які мають науковий ступінь та вчене звання, %, 10:10-100% = 100%.

Частина у складі групи забезпечення науково-педагогічних (наукових) працівників для 
рівня магістра, які мають науковий ступінь доктора наук та вчене звання професора, %, 
3:10-100% = 30,0%.

Висновок: Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу відповідає державним ви
могам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості освіти здобувачів, що на
вчаються за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» спеціальності 
ІЗЗГалузеве машинобудування, яка акредитується за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.

6. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних корпусів, 2 гур
тожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та спортивно - 
оздоровчий табір.

Два гуртожитки -  загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році. Проведена, реко
нструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, капі
тально-відбудовний ремонт ліфту, капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого пове
рхів, поточний ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, капітальний ре
монт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація.

Спортивно-оздоровчий табір -  загальна площа 1997,2 кв.м., проведений ремонт даху їда-



льні, капітальний ремонт системи каналізації та водопостачання їдальні, реконструкція систе
ми підігріву води в їдальні, реконструкція санвузлу східної частини табору, влаштування ду
шу гарячої води.

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

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, планується її по
новлення новими обладнанням та приладами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених серверів та гло
бальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації університету в цілому забезпе
чує потреби навчального процесу та адміністративно-господарського управління.

В університеті створений поліграфічний центр, який забезпечує потреби підрозділів уні
верситету у виготовленні методичної літератури, збірників наукових праць, ділових паперів, 
залікових книжок та іншої продукції.

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі 
літератури, читальних залів.

Бібліотека має 4 читальні зали на 300 посадкових місць. Загальна площа бібліотечних 
приміщень 2045 м2. Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» філій не має.

Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно контингенту:
(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2
1356/10013,2 х 100=13,54
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять; згідно ліцензійного 

обсягу:
66619,4/14511,8 = 4,59 м2
Згідно фактичної кількості студентів
66619,4/10013,2 = 6.65 м2
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного користування в навчаль

них аудиторіях (мінімальний відсоток кількості аудиторій)
2659+ 1663x0,2 = 2991,6
1356/2991,6 х 100 = 45,3
На кафедрі механічного обладнання заводів чорної металургії проводиться підготовка 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальності 133 
-Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Для цього є все необхідне методичне та матеріальне забезпечення курсів згідно з навча
льним планом.

Всі штатні викладачі (100%) наукові вчені ступені, четверо з них (66,7%) мають вчені 
звання професора або доцента, приймають участь в науково-дослідних роботах з проблем під
вищення якості та надійності обладнання і впроваджень прогресивних ремонтних технологій у 
практику експлуатації металургійного обладнання.

Кафедра механічного обладнання заводів чорної металургії має сучасну лабораторію, 
спеціалізований кабінет з мультимедійним комплексом та достатню кількість комп’ютерів.

У відповідності до навчальних планів кафедра механічного обладнання заводів чорної 
металургії має одну навчальну лабораторію загальною площею 276 м2 для проведення лабора
торних робіт, науково-дослідних робіт та виконання дослідних робіт студентами та аспіранта
ми. Усі лабораторні роботи, які виконуються в лабораторії, забезпечені відповідним облад
нанням, приладами, інструментами, матеріалами згідно з навчальними планами та програмами 
навчальних дисциплін.

Обладнання, розташоване в лабораторії, представлено чотирма групами виробів:
1) реальні металургійні машини та вузли, дослідне та металорізальне устаткування -  

прокатні стани «Брамлі» та «Шмітс», установка ударна, машина випробувальна Р-20, дуо- 
редукторна установка з універсальним шпинделем, прес гідравлічний, кран-балка ПЕОК, вер
стат токарно-гвинторізний, дробарка (валкова та щекова);



2) натурні зразки окремих вузлів та діючі моделі металургійного обладнання -  фраг
мент гайки натискного пристрою прокатного стана, станина прокатного стана, гідроциліндр, 
насосна гідростанція, діючі моделі грейфера, скіпового підйомника, засипного апарата домен
ної печі, кисневого конвертора, ножиць з похилими та паралельними ножами, летючих но
жиць та роторної пили, моталки листового стана.

3) моделі та стенди для проведення лабораторних робіт та науково-дослідної роботи 
студентів -  стенди для монтажу корпуса редуктора, фундаментних болтів, ремонту блока ци
ліндрів, статичного балансування роторних вузлів, моделі вагоноперекидача, лотка розподіль
ного БЗУ, чавунорозливної машини, сталерозливного ковша кантувача прокату, прокатного 
стана ДУО, правильної машини, маятникової пили;

4) вимірювальні прилади та дослідне обладнання, в тому числі віскозиметр, високоточні 
нівеліри НА, нівелір шланговий НШТ, теодоліт 2Т5К, мікрометри, нутроміри, термометри PU- 
525 та інше обладнання.

Комплексне використання наявного парку обладнання лабораторії кафедри механічно
го обладнання заводів чорної металургії забезпечує можливість виконання як науково- 
дослідних робіт, так і належного ведення навчального процесу по всіх дисциплінах, передба
чених освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання».

Для читання лекцій використовується спеціалізований кабінет кафедри механічного 
обладнання заводів чорної металургії площею 74,5 м2, обладнаний мультимедійним комплек
сом, до складу котрого входить ПК, DVD-рекодер, мультімедійний проектор, екран та телеві
зійний комплекс, а також аудиторії з аудиторного фонду університету, обладнані необхідними 
технічними засобами навчання.

За період з 2013 по 2018 рік балансова вартість обладнання лабораторії та кабінетів збі
льшилась на 27973 грн. До лабораторії надійшли гідростанція з гідроциліндром-1 шт., піч мі- 
крохвильова-1 шт., мікрометр 0-600 мкм -  шт.,нутромір 0-600мм-1 шт., штангенциркуль 0- 
500 мм-1 шт., тахометр ЗТС-М-1 шт., прес випробувальнбий -  1 шт., індикатор шуму та тем
ператури Турн ЧШТ -  1 шт., аналогово цифровий перетворювач -  1 шт., зразок пиляльного 
диска 0  1200 роторної пили -  1 шт., лабораторні стенди "Силовий гідроциліндр" -  1 шт., «Ба
лансування ротора» -  1 шт., «Стенд вібраційний» -  1 шт., випрямляч зварювальний інвертор- 
ний ВДИ-200Е «Патон» -  1 шт., системний блок ПК Artline home -  1 шт.

Облік та збереження обладнання, приборів та матеріалів здійснюється відповідно до 
діючих вимог. На кожну одиницю основних засобів під час отримання зі складу заповнюється 
інвентарна картка обліку основних засобів, які зберігаються в матеріальній бухгалтерії. На об
ладнанні та приборах фарбою проставляються інвентарні номери. Крім того, ведуться інвен
тарні книги та журнал обліку отриманих із складу ДВНЗ «ПДТУ» матеріальних цінностей.

Таким чином, оснащення кафедри, необхідного для навчання студентів лабораторним 
обладнанням, спеціалізованим кабінетом з мультимедійним комплексом та динаміка їх відно
влення повністю відповідають потребам навчального процесу.

В навчальній діяльності, крім того, використовуються загально університетські аудиторії 
та лабораторії. Усі аудиторії мають задовільний санітарно-технічний стан. Контроль за дотри
манням вимог техніки безпеки складається з вхідного інструктажу та інструктажу на робочих 
місцях при проведенні лабораторних та практичних занять. Виробнича санітарія і протипоже
жна безпека забезпечуються згідно з існуючими вимогами. Постійно ведеться прибирання 
приміщень та приведення до ладу обладнання, аудиторії укомплектовано засобами протипо
жежної безпеки.

Висновок:Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу відповідає 
державним вимогам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості освіти здо- 
бувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» 
спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування, яка акредитується за другим (магістерсь
ким) рівнем вищої освіти.



7. Якість підготовки і використання випускників

Експертна комісія перевірила виконання навчальних планів підготовки магістрів за освіт
ньо-професійною програмою «Металургійне обладнання», поточну навчальну документацію; 
розклади занять, індивідуальні плани, навантаження викладачів, екзаменаційні та залікові відомо
сті; графіки проведення консультацій та визнає, що передбачений планом перелік навчальних ди
сциплін, контрольних, курсових проектів і робіт, обсяги навчального навантаження, тривалість 
навчального процесу і проведення консультацій в основному виконуються.

Всі цикли підготовки магістрів узгоджені між собою, їх зміст відповідає державним ви
могам і потребам ринку, що вказує на виконання ліцензійних умов надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти.

Перевіркою встановлено, що навчальні плани в цілому відповідають діючим державним 
стандартам і вимогам. Програми навчальних дисциплін і робочі програми навчальних дисцип
лін відповідають вимогам акредитації.

За всіма вказаними дисциплінами провідні викладачі університету розробили відповідні 
пакети комплексних контрольних робіт (ККР), які представляють перелік формалізованих за
вдань програмного матеріалу і творчих навичок їх виконання. При визначенні переліку дисцип
лін, що включені до контролю знань (ККР), виходили з виробничих функцій, посадових обов’язків 
фахівців, які передбачені в освітньо-кваліфікаційній характеристиці магістра. Ці дисципліни вказані у 
навчальних планах і вивчаються на протязі всього терміну навчання, тобто на їх основі відбувається 
формування майбутніх фахівців за освітньо-професійної програмою «Металургійне обладнан
ня». Замір знань студентів за розробленими ККР проводиться згідно із графіком, затвердженим рек
тором.

В порядку самоаналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі були проведені ком
плексні контрольні роботи (ККР) з циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноеконо
мічної підготовки а також з циклу професійної та практичної підготовки. Всі завдання ККР мають 
професійне спрямування і їх вирішення вимагають від студентів інтегрованого застосування знань 
окремих тем і розділів відповідної дисципліни. Завдання до ККР з усіх дисциплін складаються у від
повідності до вимог «Методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю 
якості підготовки студентів ПДТУ». Результати цих контрольних робіт, а також результати 
останньої екзаменаційної сесії наведені у таблицях 19-20 акредитаційної справи.

Оцінки ККР виставляються згідно з національною чотирибальною системою: «відмін
но», «добре», «задовільно», «незадовільно», та стобальною системою. При оцінюванні за ос
нову береться повнота, правильність виконання завдань, а також враховували здатність студе
нтів аналізувати, інтегрувати та уніфікувати знання, застосовувати правила, методи, закони у 
конкретних ситуаціях, інтерпретувати схеми, графіки, діаграми, аналізувати та оцінювати фа
кти, події, та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень, послідовно викладати 
матеріал та дотримувати вимог ЄСКД.

Як показує аналіз виповнених контрольних робіт (табл. 19), студенти, що навчаються за 
освітньо-професійною програмою "Металургійне обладнання" зі спеціальності 133 -  Галузеве 
машинобудування впевнено впорались з завданнями ККР. їх відповіді на питання носять заве
ршений вигляд, що дозволяє об'єктивно оцінити рівень теоретичної та практичної підготовки 
майбутніх спеціалістів. Підсумки виконання комплексних контрольних робіт показують, що 
студенти спроможні мобілізувати знання, одержані при вивченні дисциплін з циклу фундаме
нтальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та циклу професійної та 
практичної підготовки. Абсолютна успішність в цілому по освітньо-професійній програмі за 
результатами виконання ККР становить:

з циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
100% (якість 75%);
з циклу професійної та практичної підготовки 100 % (якість 87,5%).



Показники абсолютної успішності, а також якості навчання за підсумками попередньої 
екзаменаційної сесії з тих же дисциплін становлять:

з циклу фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 
100 % (якість 100 %);

з циклу професійної та практичної підготовки 100 % (якість 100 %).
Вагомою складовою частиною підготовки фахівців є курсове проектування. За період 

навчання на магістерському рівні студенти виконують 1 курсовий проект та 1 курсову роботу 
із циклу професійної та практичної підготовки:

ремонт, монтаж і мастіння металургійного обладнання (робота);
сучасні методи розрахунків вузлів та деталей металургійного обладнання (проект).
Система видачі завдань на проекти та роботи, побудовані таким чином, щоб студент мав 

завдання реального характеру. Результати виконання курсових проектів (робіт) наведені в 
табл. 21 акредитаційної справи.

Успішність виконання курсових проектів (робіт) за останні роки не знижується і складає 
100% при середній якості 80 %.

Курсові проекти (роботи) із спеціальних та професійно-орієнтованих дисциплін відпові
дають вимогам ОПП спеціальності, на 100 % забезпечені навчально-методичною документаці
єю, програмами, комп’ютерними класами.

Ознайомлення з курсовими проектами та роботами за дисциплінами навчального плану 
освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання» показує, що тематика, зміст, об
сяг і рівень проектів відповідають існуючим вимогам. Переглянуто 2 курсові проекти та 2 кур
сові роботи. Результати експертного аналізу, наведені в табл. 2 показують, що розбіжності між 
оцінками, отриманими в семестрі та експертною оцінкою відсутні.

Результати перевірки курсових проектів/робіт
Таблиця 2.

П. І. Б. Курсовий проект/робота з дисципліни
Оцінка

У сесію
Екс

пертна
Кара Є.М. 
гр. М3-17-М

Сучасні методи розрахунків вузлів та 
деталей металургійного обладнання (курсо
вий проект)

від
мінно

від
мінно

Танасієнко П.С. 
гр. М3-17-М

Сучасні методи розрахунків вузлів та 
деталей металургійного обладнання (курсо
вий проект)

від
мінно

від
мінно

Труш Б.С. 
гр. М3-17-М

Ремонт, монтаж і мастіння металур
гійного обладнання (курсова робота)

від
мінно

від
мінно

Кара Є.М. 
гр. М3-17-М

Ремонт, монтаж і мастіння металур
гійного обладнання (курсова робота)

від
мінно

від
мінно

Аналіз виконання і захисту магістерських робіт показує, що виконані магістерські робо
ти спрямовані на вирішення актуальних задач, які стоять перед підприємствами України. Всі 
магістерські роботи виконуються з застосуванням ПК. Більшість з них мають дослідний хара
ктер і вирішують окремі технологічні та конструктивні питання, пов’язані з проектуванням, 
виготовленням, використанням та відновленням металургійного обладнання. Кращі з них ре
комендуються державною екзаменаційною комісією до впровадження у виробництво. В 2017 
та 2018 роках 100% магістерських робіт виконані з отриманням студентами особисто або в 
співавторстві з викладачами кафедри, а також патентів України. Це свідчить про високий рі
вень розвитку винахідницької діяльності серед студентів, що навчаються за освітньо- 
професійною програмою «Металургійне обладнання».^



Магістерська робота включає пояснювальну записку (здебільшого до 100-120 листів те
ксту комп’ютерного набору) та графічну частину загальним обсягом 8-12 листів формату А1. 
Графічна частина виконується на комп’ютері в середовищах «Автокад» чи «Компас». Пояс
нювальна записка складається із титульного листа, бланка-завдання, реферату, змісту, розділу 
присвяченого аналізу відомих технічних рішень та публікацій по проблемі, що винесена в 
якості завдання магістерської роботи. Надалі слідує, зазвичай, розділ, присвячений обгрунту
ванню методики дослідження та розробці (при необхідності) відповідного обладнання, викла
даються результати дослідження та практичні рекомендації щодо запропонованих на їх основі 
технології відновлення вузлів обладнання чи обгрунтування технічних рішень, спрямованих 
на удосконалення певної одиниці металургійного обладнання. В кожній роботі мається розділ, 
присвячений охороні праці та цивільному захисту, загальні висновки, перелік використаних 
джерел та додатки. Оформлення перевірених пояснювальних записок відповідає, в цілому, ді
ючим нормам. Графічна частина магістерських робіт може включати, в залежності від завдан
ня та напрямку роботи, план металургійного цеху, креслення машини -  прототипу магістерсь
кої роботи зі змінами, що обгрунтовані студентом під час виконання роботи, схеми та крес
лення, використаного для дослідження обладнання, плакати, що пояснюють хід експеримен
тального дослідження (при наявності такого у роботі), таблиці та графіки, що ілюструють ре
зультати експериментів, основні математичні залежності, що використовуються в роботі для 
обробки результатів експериментів, фотографії експериментального обладнання та зразків, що 
досліджуються. Пояснювальні записки та графічна частина перевірених робіт (табл. 3) вико
нані якісно та в обсязі, що дозволяє скласти повне уявлення про виконану студентом роботу. 
Результати перевірки вказаних робіт (табл. 3) свідчать, що розбіжності між оцінками, отрима
ними при захисті перед ДЕК та експертними оцінками відсутні. При захисті магістерських ро
біт студенти показують високі знання і вміння проводити аналіз існуючих розробок та запро
понованих технічних рішень і доводити технічні розробки до стану реальних.

У склад рецензентів магістерських робіт запрошуються висококваліфіковані фахівці, які 
мають багатий виробничий досвід за тематикою робіт. Згідно з вимогами МОН України, реце
нзії надають докладний об'єктивний аналіз технічної грамотності змісту роботи, обґрунтовану 
оцінку викладених рішень, оцінку відповідності розділів робіт завданням. Характер зауважень 
голови ДЕК стосується, здебільше, удосконалення тематики робіт, змісту окремих розділів, а 
також побудови доповіді та викладу матеріалу. Як правило, зауваження голови ДЕК врахову
ються в наступному році.

Перевірка стану фундаментальної підготовки студентів виявляє, що в університеті ство
рені надійні умови щодо забезпечення безперервної фундаментальної підготовки на протязі 
всього періоду навчання. Аналіз роботи і підсумки екзаменів свідчать про те, що якість фун
даментальної підготовки задовільна і відповідає вимогам діючих програм.

Загально-інженерна підготовка в цілому характеризується задовільно.
В університеті розроблені і успішно реалізуються нові форми навчання студентів:
• навчання за індивідуальним графіком;
• навчання за індивідуальним планом.
Навчання за індивідуальним графіком є основним для студентів, які навчаються по ці

льовим договорам, з метою їх скорішої адаптації на виробництві.
Навчання за індивідуальним планом здійснюється:
• під керівництвом професора -  для майбутньої педагогічно-наукової діяльності;
• для одержання двох спеціальностей за період навчання в університеті.
Робота по працевлаштуванню випускників у ПДТУ ведеться відповідно до «Положення 

про сприяння в працевлаштуванні випускників державних вищих і професійних навчально- 
виховних закладів України». Стан працевлаштування випускників ПДТУ становить 87 % -  
98 %.



Результата перевірки магістерських робіт
Таблиця 3.

П. І. Б. Тема магістерської роботи
Оцінка

ДЕК
Екс
пер
тна

Михайловський Д.В. 
гр. М3-11-М

Дослідження вібростійкості композитних ма
теріалів і розробка технології відновлення 
опорних поверхонь устаткування металургій
них цехів холдингу МЕТИНВЕСТ.

Відмін
но

Від
мінно

Бондаренко 0. В. 
гр. М3-16-М

Дослідження міцнісних характеристик компо
зитних матеріалів з розробкою технології їх 
використання при реконструкції секції ста
нинних роликів рольгангів стану 3000.

Відмін
но

Від
мінно

Улаєва Т. 0. 
гр. М3-16-М

Дослідження інтенсивності зносу композит
них матеріалів та розробка технології їх вико
ристання при реконструкції пар тертя метало
різального обладнання.

Відмін
но

Від
мінно

Аналіз показників по працевлаштуванню випускників показує, що потреба у молодих 
фахівцях, яких готує ПДТУ за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» 
існує, випадків відмовлення підприємств від договорів з питань підготовки та працевлашту
вання молодих фахівців не було.

Відгуки на фахівців -  випускників ПДТУ зосереджені на випускаючих спеціальних ка
федрах. На термін акредитації негативних відгуків на недоліки у підготовці спеціалістів до 
ПДТУ не надходили. В цілому випускники відповідають вимогам сучасної промисловості. 
Випускники ПДТУ успішно працюють на підприємствах міста Маріуполя: комбінати «Азов- 
сталь», ім. Ілліча, а також на підприємствах міст України - Запоріжжя, Кривий Ріг, та за межа
ми країни.

Незважаючи на відсутність плану державного розподілу студентів, кафедра механічного 
обладнання заводів чорної металургії забезпечує працевлаштування 100% своїх випускників 
на підприємствах всіх видів власності.

Щорічно на випускників кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії по
дають заявки ПАО «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча», ПАО «Металургій
ний комбінат «Азовсталь», ПАО «Метінвест-Промсервіс» та інші підприємства.

Кафедра опікується тим, щоб майбутні випускники отримували теми магістерських ро
біт та проходили магістерську практику на об'єктах майбутнього працевлаштування, що по
ліпшує якість підготовки спеціалістів і полегшує їх адаптацію до виробничих умов. Вивчення 
комісією матеріалів про працевлаштування та адаптацію на робочих місцях випускників, що 
навчалися за освітньо-професійною програмою "Металургійне обладнання" дає змогу відзна
чати наявність напрацьованих і апробованих протягом років механізмів працевлаштування 
випускників та забезпечення їх роботою відповідно до отриманої кваліфікації.

Основні показники якості підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Ме
талургійне обладнання» за результатами проведеної експертизи відображені в таблицях дода
тку А.

Для отримання якісних характеристик підготовки фахівців за освітньо-професійною про
грамою «Металургійне обладнання» з циклу фундаментальної, природничо-наукової та зага
льноекономічної підготовки проведена комплексна контрольна робота з дисципліни «Внутрі-



шньофірмове планування і управління», а з циклу професійної та практичної підготовки про
ведені ККР по дисциплінам «Дослідження властивостей ремонтних композитних матеріалів та 
технології їх використання», «Сучасні методи розрахунків вузлів та деталей металургійного 
обладнання».

В написанні контрольних робіт брали участь 4 студенти другого курсу, що становить 
100% складу студентів денної форми навчання за освітньо-професійної програмою «Металу
ргійне обладнання». Показник абсолютної успішності за результатами контрольних заходів 
складає 100% (Додаток А), що співпадає з результатами сесії та самоаналізу (Додаток А).

Якість виконання ККР з дисципліни циклу фундаментальної, природничо-наукової та за
гальноекономічної підготовки «Внутрішньофірмове планування і управління» складає 75%, 
що співпадає з результатом, отриманим під час самоаналізу (додаток А). Зменшення на 25% 
цього показника в порівнянні з отриманим на сесії є цілком природнім, зважаючи на відносно 
невелику кількість студентів, що виконували завдання.

Якість виконання ККР з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки визнача
ється при проведені ККР по дисциплінам «Дослідження властивостей ремонтних композитних 
матеріалів та технології їх використання», «Сучасні методи розрахунків вузлів та деталей ме
талургійного обладнання» складає 87,5%, що співпадає з результатом, отриманим під час са
моаналізу (додаток А). Зменшення на 12,5% цього показника в порівнянні з отриманим на се
сії є цілком природнім.

В ДВНЗ «ПДТУ» діє механізм внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, який 
включає в себе:моніторинг та оцінювання якості викладання, навчання, системи оцінювання 
навчальних досягнень, навчальних планів та освітніх стандартів;анкетування студентів щодо 
якості навчальних дисциплін;періодичне оновлення освітньої програми; постійно діюча про
грама підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу та щорічне рейтингове 
оцінювання викладачів;постійний моніторинг прогресу студентів;перевірка процесу прове
дення підсумкового контролю спеціальними комісіямщповторне оцінювання щонайменше 80 
відсотків робіт; моніторинг статистики працевлаштування випускників.

В ДВНЗ «ПДТУ» створені комісії, відповідальні за моніторинг та оцінювання якості на
вчання:

-  комісія методичної ради факультету з питань якості освітнього процесу;
-  постійна комісія Вченої ради університету із забезпечення якості вищої освіти;
Забезпечення зворотного зв'язку студентів щодо якості викладання та їх навчального до

свіду проводиться шляхом:
-  призначення відповідальної особи кафедрами по роботі з випускниками;
-  оцінювання якості викладання навчальних дисциплін студентами;
-  вихідне анкетування щодо якості програми;
-  неформальні зустрічі та соціальні контакти зі студентами;
-  участь студентів у проектуванні змісту освітніх програм.
Пріоритетними напрямками підвищення кваліфікації викладацького складу є:
-  використання результатів наукових досліджень у навчальному процесі;
-  стажування за кордоном та співпраця із зарубіжними вищими навчальними закладами;
-  система рейтингового оцінювання професорсько-викладацького складу;
-  участь у міжнародних методичних і наукових семінарах, конференціях, симпозіумах;
-  висвітлення наукових і методичних результатів та досягнень у фахових міжнародних 

наукометричних виданнях;
-  навчання в аспірантурі та докторантурі;
-  відповідність рівня кваліфікації кандидатів на посади викладачів посадовим вимогам;
-  встановлення мінімальних вимог до наукових здобутків кандидатів на посади виклада

чів;
-  наставництво молодих викладачів та викладачів-стажерів. 
До індикаторів якості освітньої програми відносяться:



-  показник відрахування студентів за період навчання за програмою;
-  відгуки незалежних внутрішніх і зовнішніх експертів щодо якості програми;
-  рівень сформованості професійних компетенцій і важливих якостей особистості;
-  показник працевлаштування випускників за фахом;
-  акредитація освітньої програми незалежною міжнародною агенцією.

Висновок. Абсолютні та якісні показники успішності студентів відповідають держав
шім вимогам щодо акредитації та забезпечують державну гарантію якості освіти з підго
товки фахівців за освітньо-професійною програмою «Метачургійне обладнання» з спеціаль
ності 133 -  Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Слід 
зауважити, що об ’єм випускної роботи магістра дещо завеликий і не має чіткої структури.

8. Наукова діяльність кафедри та участь студентів у науковій
діяльності

Науково-дослідна робота випускної кафедри механічного обладнання заводів чорної 
металургії здійснюється за трьома формами: наукова робота за рахунок часу в межах основно
го навантаження (друга половина дня); робота в межах держбюджетного фінансування; робота 
по госпдоговорах.

Наукові напрямки кафедри пов’язані з розробкою та впровадженням новітніх техноло
гій відновлення металургійного та іншого промислового обладнання,його діагностикою в 
умовах виробництва, дослідженням міцності та зносу елементів металургійного обладнання, а 
також динаміки електромеханічних систем приводів важких машин.

Наукові напрямки кафедри цілком відповідають профілю підготовки фахівців.
Професори, доктори технічних наук Кравченко В.М. та Іщенко А.О. є провідними фа

хівцями в галузі металургійного обладнання, його діагностування та ремонту, що підтверджу
ється наявністю 6 монографій, підручників та навчальних посібників, які видані за останні 5 
років.

Доцент, кандидат технічних наук Буцукін В.В. є фахівцем у галузі обладнання для ме
талургійного виробництва, динаміки електромеханічних систем приводів важких машин, має 
досвід роботи конструктором у ВАТ "Азовмаш", є співавтором навчальних посібників та під
ручника.

Доцент, кандидат технічних наук Ширяев О.В. є фахівцем у галузі прокатного вироб
ництва та міцності обладнання, має досвід роботи у науково-дослідних установах та підрозді
лах, на ВАТ "Азовмаш".

Старший викладач, кандидат технічних наук Рассохін Д.О. (захистив кандидатську ди
сертацію у 2015 році) плідно працює в галузі дослідження міцності елементів металургійного 
обладнання в умовах підвищених температур та моделювання складних процесів навантажен
ня цих елементів в умовах реальної експлуатації металургійного обладнання.

Старший викладач, кандидат технічних наук, Носовська О.В. (захистила кандидатську 
дисертацію у 2017 році) активно займається дослідженням зносу перекачувального обладнан
ня металургійних підприємств і технологій його відновлення.

Активний розвиток технологій відновлення металургійного обладнання за допомогою 
сучасних композитних матеріалів під керівництвом професора Іщенка А.О. та накопичений 
під час їх відпрацювання досвід дозволяв співробітникам кафедри значно розширити можли
вості надання послуг науково-дослідного характеру, активно пропонувати та впроваджувати 
накопичені технології на підприємствах, що використовують різноманітне обладнання. Прові
дні викладачі кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії за останні п’ять ро
ків виконували держбюджетну НДР № 10(15), а також згідно з договорами з ВАТ «Маріупо- 
льводоканал» (договір №23 від 31.01.2013 р.), ДП «Южноукраїнська атомна станція» (договір



№ 20-14-8-13-24743 від 22.10.2013). За останні 5 років продано 10 ліцензій на нові технології 
відновлення обладнання підприємств України, зокрема ТОВ «Собі» (м. Київ), ПАТ «Алчевсь- 
кий металургійний комбінат» (м. Алчевськ), ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» (м. 
Кременчук), ПАТ «Луганськвода» (м. Луганськ), КП «Харківське конструкторське бюро ма
шинобудування» (м. Харків).

В поточному році на кафедрі виконуються держбюджетні НДР № 1(17) «Реновація ве
ликогабаритного обладнання АЕС з кавітаційними пошкодженнями шляхом використання 
композитних матеріалів», номер державної реєстрації: 0117U003994 та 4(17)«Розробка нових 
технологій комплексного відновлення металообробного обладнання підприємств оборонпро- 
му та машинобудування за допомогою композитних матеріалів» № д/р 0117U002271.

Результати цих робіт використовуються у дисертаційних роботах та у процесі виконан
ня магістерських робіт.

Кафедра багато років співпрацює з Угорськими інформаційним і сервісним бюро фірми 
“Діамант”, підтримує тісні зв’язки з науковими та навчальними установами як України, так і 
інших країн, зокрема, Мішкольцським університетом (Угорщина). Міжнародне 
співробітництво кафедри дозволяє своєчасно вносити зміни в робочі навчальні плани і навча
льні програми з урахуванням досвіду споріднених кафедр інших європейських держав. На
слідки спільних досліджень і розробок використовуються у лекційних курсах, при проведенні 
практичних і лабораторних занять, в курсовому проектуванні та виконанні магістерських ро
біт.

Провідні фахівці кафедри механічного обладнання заводів чорної металургії беруть ак
тивну участь у підготовці та виданні наукової літератури. Зокрема, проф. Іщенком А.О., проф. 
Кравченком В.М. та доц. Буцукіним В.В. у 2014 році видано підручник «Експлуатація та об
слуговування машин» (Видавництво Донбас, 2014 р -  543с.), рекомендований до друку Вче
ною радою Приазовського державного технічного університету (Протокол № 12 від 
26.06.2014), проф. Іщенко А.О. та ас. Дашко О.В. (зараз Носовська О.В.) у 2016 році видана 
друком монографія «Ремонт деталей и узлов энергетического оборудования композитными 
материалами» (Ищенко А.А., Дашко Е.В. // Маріуполь, 2016 р., - 203с.).

Всі викладачі кафедри ідентифіковані у міжнародній реферативній базі даних Google 
Scholar. В глобальному реєстрі науковців ORC1D зареєстровані викладачі -  професор Іщен
ко А.О. (номер ORCID-0000-0002-6189-7830) та старший викладач, кандидат технічних наук 
Рассохін Д.О. (номер ORCID-0000-0002-3479-94-85).B наукометричних базах Scopus / Web of 
Science зареєстровані викладачі:

Професор Іщенко А.О. (загалом 12 робіт), в тому числі за останні роки:
1. Ischenko, A., Dashko, Е. The researches of abrasion-resistant characteristics of polymeric 

material used when repairing of pumping equipment - Metallurgical and Mining Industry -2015, №6 
p.327-332.SCOPUS

2. Ischenko, A.O., Kravchenko, V.M., Dashko, O.V., Kakareka, D.V. New technologies for 
restoration and protection of power equipment with the aid of composite materials / Energetika. 
Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 2017, 
Vol.60, №2 p. 160-166. SCOPUS

3. A. Ishchenko Tribotechnical research into friction surfaces based on polymeric composite 
materials / A Radionenko, E. Ischenko // Eastem-European Journal of Enterprise Technologies - 
2017, Vol. 6, № 12 (90) p.12-19. SCOPUS

4. Ishchenko, A., Golinka, S.Peculiarities of equipment repair of crushing and grading 
complex with the help of composite // Metallurgical and Mining Industry -  2014, №3 p. 45-49. 
SCOPUS

5. Ishchenko, A., Golinka, S., Grishko, V. Repair of conveyer belts and expansion bellows of
bell-less tops of blast furnaces by elastomers of cold vulcanization // Metallurgical and Mining 
Industry - 2014, №4 p. 10-15.SCOPUS ^



Професор Кравченко В.М.:
l.Ischenko, А.О., Kravchenko, V.M., Dashko, O.V., Kakareka, D.V. New technologies for 

restoration and protection of power equipment with the aid of composite materials / Energetika. 
Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 2017 
SCOPUS.

Доцент Буцукін B.B.:
l.V. I. Bol'shakov, V. V. Butsukin Parameter Fluctuations in Electromechanical Driveswith 

Gaps in the Elastic Coupling / Steel in Translation, 2014, Vol. 44, No. 5, pp. 333-336. © Allerton 
Press, Inc., 2014. SCOPUS.

Старший викладач, канд. техн. наук Рассохін Д.О. (2 роботи)
1. Rassokhin D.A. Deformation peculiarities of body of slag car pan/ V.V. Chigarev, Rassokhin 
D.A.// Metallurgical and Mining Industry: Scientific and technical journal. -  Dnipropetrovsk: 
Ukrmetallurginform, 2014. -  №3 -  p. 41-44.(Scopus)
2. RassokhinD.A. ImprovingtheDummyBarinContinuousSlab-CastingMachines / A.V. Loza, D.A. 
Rassokhin, V.V. Shishkin // SteelinTranslation, March 2017, Volume 47, Issue 3, pp 201-204. ISSN: 
0967-0912 (Print) 1935-0988 (Online) (Scopus)

Старший викладач, канд. техн. наук Дашко О.В. (зараз - Носовська О. В.) (2 робо
ти)

1. Ishenko Anatoliy The researches of abrasion-resistant characteristics of polymeric 
material used when repairing of pumping equipment / Anatoliy Ishenko, Helen Dashko // 
Metallurgical and Mining Industry. No 6. - Dnipropetrovsk “Metljoumal”, 2015. -  P. 327-332 
(Scopus).

2. Ischenko, A.O., Kravchenko, V.M., Dashko, O.V., Kakareka, D.V. New technologies 
for restoration and protection of power equipment with the aid of composite materials / Energetika. 
Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 2017, 
Vol.60, №2 p. 160-166 . SCOPUS

Кількість опублікованих за останні 5 років статей в фахових журналах-20, в іноземних 
журналах, що не входять до бази SCOPUS -10.

Навчаючись на кафедрі механічного обладнання заводів чорної металургії, студенти ста
рших курсів приймають участь у науково-дослідній роботі студентів (НДРС) відповідно до 
напрямку роботи кафедри, кращі з них також приймають участь в науково-дослідних роботах 
кафедри з отриманням відповідної заробітної плати. По результатах НДРС та роботи по кафе
дральній тематиці щорічно публікуються статті та тези доповідей у науково-технічних журна
лах та в збірках тез конференцій.

Під керівництвом викладачів кафедри підготовані доповіді, виступи з ними та 
опубліковані особисто тези доповідей на регіональних студентських науково-технічних 
конференціях:

2013 року -  8 доповідей (студенти Красноштан Ю.О., Арустамян А.С., Какарека Д.Л., 
Клочко Р.А., Рощупкін О.В., Сафонова А.А., Тиненік О.Р., Динько Д.С., Васильєв А.О., Ліхіт- 
ченко М.В.);

2014 року -  7 доповідей (студенти Козак Є.В.Тиненік О.Р., Васильєв А.О., Маховик А.С., 
Шафовал І.А., Акімченков О.О., Ночовний Д.С.);

2015 року -  7 доповідей (А.О. Опришко, Є.М. Кара, О. М. Бовіна, О. В. Макаренко, 
В.В.Горобец, С.П.Дзюбенко, Р.С.Жижкин, Д.И.Заячкивский, И.С.Мармьщкий, В.В. Ростягай, 
Ю.С.Щербакова, С. Безимов, А.С. Маховик, Д.В. Сильченко);



2016 року -  8 доповідей (студенти Яньшин А.В., Кочерга А.М., Алексеенко М.М., Ще
рбакова Ю. С., Міхайловський Д.О., Бондаренко О.В., Горбуля А.М., Ставрунов М.О., Торде- 
нко В.О. ,Чекалов Д.С.);

2017 року -  11 доповідей (Бондаренко О.В., Федорова С.Р., Давидова А.В., Горбуля
A. М., Ставрунов М.О., Кара Є.М., Чекалов Д.С., Піцков І.А., Внукова Я. І., Улаева Т.О., Со- 
болевський Б.Г., Татаренко Д.А.);

2018 року -  9 доповідей (студенти - Швед Ю.О., Танасіенко П.С. , Кара Є.М, Азаренко
B. В., Панькін О.В., Циферов В.С., Анділахай В.О., Сіротюк П.В., Внукова Я.І., Піщулін О.О., 
Павленко О.С., Труні Б.С.).

Під керівництвом викладачів кафедри підготували доповіді та опублікували тези допо
відей на науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу:

2014 року - Васильєв А.О., Козак Є.В, Тиненік О.Р., Ільчишин В.А.;
2015 року -  Неклюдова А.С., Мармицький І.С., Чекалов Д.С.;
2016 року -  Арустамян А.С., Алексеенко М.М., Яньшин А.Ю., Кочерга А.О, Торденко

В.О.;
2017 року - Т.О. Улаева, Я.І. Внукова, І.А.Піцков;
2018 року - Танасіенко П.С., Труш Б.С., Д.Д. Тоцький, Я.І. Внукова, В.В. Азаренко, 

Є.О. Кравчук, Т.О. Улаева.
Матеріали, отримані з участю студентів, стали базою для публікації двох статей зі спів- 

авторами-студентами -  2016 року «Відновлення фундаментних рам двигунів та генераторів за 
допомогою композитного матеріалу «Мультиметал Сталь 1018» в збірці наукових праць «Віс
ник Приазовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки» зі студентом 
О.В. Бондаренко, та 2017 року -  стаття «Разработка параметров упрочнения закаленной вал
ковой стали поверхностно-пластической деформацией» в збірці наукових праць «Вісник При
азовського державного технічного університету. Сер.: Технічні науки» зі студенткою 
Т.О. Улаєвою.

Отримані корисні рішення та технічні розробки захищені декількома патентами, в яких 
студенти є співавторами:

2014 рік 1. Іщенко А.О., Тиненік О.Р .Спосіб установки підшипника на вал. Патент
України,МПК F16C 33/00; № 95351; Заявл. 05.06.2017; Опубл. 25.12.2014,
Бюл. № 24. - 4  с.

2015 рік 2. Іщенко А.О., Дашко О.В., Васильєв А.О. Спосіб відновлення зношених
лопаток робочого колеса перекачую чого насоса. Патент України, МПК 
В23Р 15/00; № 97547; Заявл. 03.09.2014; Опубл. 25.03.2015, Бюл. № 6. - 4  с. 
3. Іщенко А.О., Неклюдова А.С. Спосіб відновлення напрямних ковзання 
полімерним матеріалом. Патент України, МПК В23Р 6/02; № 103344; Заявл. 
24.06.2015; Опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23. - 4  с.

2016 рік 4. Щербакова Ю., Алексеенко М. Спосіб захисту поверхні деталі від абра
зивного зносу. Патент України,МПК С23С 14/06; № 112201; Заявл. 
17.05.2016; Опубл. 12.12.2016, Бюл. № 23. - 4  с.

2017 рік 5. Іщенко А.О., Міхайловський Д.В. Спосіб відновлення опорних поверхонь
фундаментних плит турбоагрегатів. Патент України, МПК В23Н 5/00; № 
113009; Заявл. 06.06.2016; Опубл. 10.01.2017, Бюл. №1. - 4  с.

6. Бондаренко О.В., Іщенко А.О., Рассохін Д.О. Спосіб монтажу великога
баритних машин. Патент України, МПК F16V 3/00; № 120953; Заявл. 
25.05.2017; Опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. - 4  с.



7. Радіоненко О.В., Іщенко А.О., Улаєва Т.О. Трибометр для випробувань 
матеріалів на зношування. Патент України, МПК , МПК G01N; № 121076;
Заявл. 12.06.2017; Опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. - 4  с.

2018 рік 8. Іщенко А.О., Рябушкін О.В. Спосіб відновлення опорних поверхонь тяж- 
конавантажених металургійних машин. Патент України, МПК B05D 3/12;
№ 123007; Заявл.26.06.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3 . - 3  с.

У 2018 році отримані позитивні рішення на подані заявки щодо отримання патентів 
України на корисні моделі №№ u 2018 04761 (за участі студента Кари Є.М.), u 2018 05905 (за 
участі студента Кравчук Є.О.), u 2018 05906 (за участі студента Труш Б.С.), u 2018 05904 (за 
участі студента Танасієнко П.С.), u 2018 004797 (за участі студента Танасієнко П.С. та аспіра
нта заочної форми навчання Какарека Д.Л.).

Кращих студентів, які виявили здібності до наукової праці, кафедра рекомендує до аспі
рантури.

Робота аспірантури на кафедрі дозволяє повністю вирішувати проблему рівня забезпе
ченості педагогічного складу науковими ступенями. Так, за останні п’ять років захистили кан
дидатські дисертації старші викладачі Рассохін Д.О. (2015 року) у, 2017 році, Дашко О.В. 
(зараз -  Носовська О.В.), що дозволяє забезпечити 100% наявність наукових ступенів у штат
них викладачів кафедри. Закінчує навчання та підготовку дисертації аспірант заочної форми 
навчання Какарека Д.Л.

Висновок: Наукова діяльність кафедри та участь студентів у  науковій діяльності від
повідають державним вимогам щодо акредитації та забезпечують державну гарантію яко
сті освіти здобувачів, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Металургійне 
обладнання» зі спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рів
нем вищої освіти.



ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК, ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі аналізу поданих акредитаційних матеріалів Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет» та перевірки результатів освітньої 
діяльності на місці експертна комісія дійшла висновку:

1. Підготовка фахівців у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський дер
жавний технічний університет» за освітньо-професійною програмою «Металургійне облад
нання» зі спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти та умови її здійснення в цілому відповідають державним вимогам щодо акреди
тації освітніх програм такого рівня та забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

2. Матеріально-технічна база, технологічне, інформаційне, навчально-методичне та 
кадрове забезпечення в ДВНЗ «ПДТУ» відповідають встановленим державним вимогам щодо 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» і за
безпечують державну гарантію якості освіти.

3. Рекомендувати Акредитаційній комісії клопотати перед Міністерством освіти і науки 
України щодо акредитування освітньо-професійної програми «Металургійне обладнання» зі 
спеціальності 133 - Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рівнем.

4. Разом з тим, експертна комісія вважає за необхідне рекомендувати Державному вищому 
навчальному закладу «Приазовський державний технічний університет»:

-  посилити агітаційну роботу по формуванню контингенту студентів, як бакалаврського, 
так і, що особливо, магістерського рівнів навчання;

-  стало удосконалювати вимоги до магістерських дисертацій (випускних робіт)згідно ре
комендацій освітніх стандартів;

-  забезпечити вільний доступ студентів до наукових журналів, що індексовані в науково- 
метричних базах Scopus, WoS.

Член експертної комісії
доктор технічних наук, професор

Голова експертної комісії
доктор технічних наук, професор О.О. Бейгул

С.В. Білодіденко

З експертними ви< 
В.о. ректора ДВГГ 
технічний універс 
доктор технічних В.С.Волошин



Додаток А
Результати експертної перевірки залишкових знань студентів

Д и сц и п л ін а Г р у п а
К іл ь к іс т ь
с т у д ен т ів

В и к о г
К І

у вал и
СР

О ц ін к а  за  ви к о н ан н я  
К К Р  п ід  ч ас  с а м о а н а л ізу

О ц ін к а  за  в и к о н а н н я  К К Р  п ід  
ч ас  р о б о ти  е к с п е р н о ї к о м іс ії

В ід х и л е н н я

К іл ь 
к іс т ь % О ц ін к а

У с п іш 
н і с т ь ^

Я к ість
%

О ц ін к а
У с п іш 

н іс т ь , %
Я к іст ь , % О ц ін к а

У с п іш 
н іс т ь ,%

Я к іст ь , %

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

3  ц и к л у  д и с ц и п л ін  ф ун д а м ен т а ль н о ї, п р и р о д н и ч о -н а у к о в о ї т а  за га л ь н о е к о н о м іч н о ї п ід го т о в к и

Внутрішньофір- 4 4 4 100 85 100 75 85 100 75 0 0 0
мове планування і 85 80 -5
управління 90 90 0

70 70 0

В сього 4 4 100 - 100 75 - 100 75 - 0 0

3  ц и к л у  д и с ц и п л ін  п р о ф ес ій н о ї т а  п р а к т и ч н о ї  п ід го т о в к и

1 Сучасні методи розра- М 3 -17-М 4 4 100 85 100 75 85 100 75 0 0 0
хунків вузлів та дета- 85 85 0
лей металургійного 90 90 0
обладнання 70 65 -5

2 Дослідження властиво- М 3 -17-М 4 4 100 85 100 100 80 100 100 -5 0 0
стей ремонтних компо- 90 90 0
зитних матеріалів та 90 90 0
технології їх  викорис- 80 80 0
тання

В сього _ 8 8 100 . 100 87,5 - 100 87,5 - 100 87,5
_____

В.о. ректора ДВНЗ « 
технічний університі

Голова експертної к< 

Член експертної комісії

нии
B. С. Волошин 

О.О. Бейгул

C. В. Білодіденко

Голова комісії 0.0. Бейгул



(

«ЗАТВЕРДЖ

В.о. ректора 
ДВНЗ «ПДТУ»

03 грудня 2018 р.
Г рафік

проведення комплексних контрольних робіт
за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнання» зі спеціальності 133 -  Галузеве машинобудування

№ Спеціальність, 
освітня програма

Дисципліна Група Дата Час Аудиторія Викладач

1
133 -  Галузеве ма-
шинобудування,
освітньо-
професійна програ- 
ма: «Металургійне 
обладнання»

Внутрішньофіромове планування і 
управління

М3-17-М 04.12.2018 08-30 328 Колосок В.М.

2 Сучасні методи розрахунків вузлів 
та деталей металургійного облад
нання

М3-17-М 04.12.2018 12-10 328 Ширяев О.В.

3 Дослідження властивостей ремонт
них композитних матеріалів та тех
нології їх використання

М3-17-М 05.12.2018 08-30 328 Ігценко А.О.

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії

Голова комісії О.О. Бейгул



Додаток Б

Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до акредитації освітньої 
діяльності Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний тех
нічний університет» за освітньо-професійною програмою «Металургійне обладнан
ня» зі спеціальності 133 - Галузеве машинобудування за другим (магістерським) рів
нем вищої освіти

Н азва п оказн и ка (норм ативу)
Зазначення п оказника (норм ативу) за  другим  

(м агістерським ) рівнем  вищ ої освіти
Н орм атив Ф актично В ідхилення

1 2 3 4
В и м о ги  зг ід н о  н а к а зу  від  10.05.2018 р. №  347

К а д р о в і  в и м о г и  щ о д о  з а б е з п е ч е н н я  о с в і т н ь о ї  д і я л ь н о с т і  у  с ф е р і  в и щ о ї ‘ о с в іт и

1. Н аявність у  закладі освіти  випускової каф едри із 
спец іальної (ф ахової) п ідготовки, в ідповідальної за 
підготовку здобувачів  вищ ої освіти

+ + -

2. Н аявність у  складі випускової каф едри проектної 
групи з н ауково-педагогічних або наукових праців
ників, які працю ю ть в закладі освіти  за основним 
місцем роботи  та  м аю ть відповідну спеціальність, 
рівень наукової та  п роф есій н о ї активності яких за
свідчується виконанням  за  останн і п ’ять років не 
менш е п ’яти ум ов з вим ог до визначення рівня нау
кової та  проф есійної активності науково- 
педагогічних (н аукових) працівників  і які не входять 
(входили) до ж од н о ї групи забезпечення цього або 
інш ого вищ ого навчального  закладу в поточному 
навчальному році

+ + -

3. Н аявність у керівника п роектн ої групи (гаранта 
освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або  вченого звання за від
повідною  або спорідненою  спеціальністю

+ + -

3.2. наукового ступеня та  вченого звання за відпові
дною  або спорідненою  спеціальністю

+ + -

3.3. стаж у науково-педагогічної та/або  наукової р о 
боти не менш , як  10 років

+ + -

4. Н аявність у науково-педагогічних та  наукових 
працівників, які зд ійсню ю ть освітн ій  процес (групи 
забезпечення), стаж у н ауково-педагогічної д іяльно
сті понад два роки та  рівня н ауково ї та  проф есійної 
активності, який засвідчується виконанням  не мен
ше чотирьох видів та  результатів  з перелічених у  
пункті ЗО Л іцензій н их  умов

+ + -

5. Н аявність у  складі групи забезпечення спеціаль
ності науково-педагогічних або наукових працівни
ків, які працю ю ть у  закладі освіти  за основним  м іс
цем роботи  та  м аю ть кваліф ікац ію  відповідно до 
спеціальності і які не входять (входили) до  ж одн ої 
групи забезпечення такого  або інш ого закладу вищ ої 
освіти в поточном у сем естрі

+ + -

6. Ч астка у складі групи забезпечення науково- 
педагогічних (наукових) прац івників  для р івня магі
стра:



6.1. які маю ть науковий ступінь та/або  вчене звання,
%

60 100 +40

6.2. які маю ть науковий  ступінь доктора наук та/або 
вчене звання проф есора, %

20 зо +10

К ількість здобувачів ви щ о ї освіти  всіх рівнів, курсів 
та  форм навчання з в ідп овідн о ї спеціальності на од
ного з членів групи забезпечення

не більш е 
ЗО

17,1 +

8. Н аявність випускової каф едри із спец іальної (ф а
хової") підготовки, яку  очолю є ф ахівець 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. Н аявність на каф едрі доктора наук в ідповідної або 
спорідненої спец іальності

+ + -

10. Н аявність трудови х  договорів  (контрактів) з ус і
м а науково-педагогічним и працівникам и та/або на
казів про прийняття їх  на роботу

+ + -

В и м о г и  з г ід н о  н а к а з у  в ід  1 3 .0 6 .2 0 1 2  JNГ“ 6 8 9
1 . Я к і с н і  х а р а к т е р и с т и к и  п і д г о т о в к и  ф а х і в ц і в

1. У мови забезпечення держ авн ої гарантії якості 
вищ ої освіти
1.1. В иконання навчального  плану за  показникам и: 
перелік навчальних дисциплін , години, ф орми конт
ролю , %

100 100 -

1.2. П ідвищ ення квал іф ікац ії викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100 -

1.3. Ч исельність науково-педагогічних (педагогіч
них) працівників, щ о обслуговую ть спеціальність і 
працю ю ть у  н авчальном у закладі за  основним  міс
цем роботи, які займ аю ться , вдосконаленням  навча
льно - м етодичного забезпечення, науковим и дослі
дж енням и, п ідготовкою  п ідручників  та  навчальних 
посібників, %

100 100 -

2. Результати осв ітн ьо ї д іяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менш е %
2.1. Р івень знань студентів  з гум ан ітарн ої та  соціа
льно-економ ічної п ідготовки:
2.1.1. У сп іш но виконані контрольні завдання, %
2.1.2.. Я кісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів  з п риродно-наукової 
(ф ундам ентальної) п ідготовки:
2.2.1. У спіш но виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.2.2. Я кісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %

50 75 +25

2.3 Рівень знань студентів  зі спец іально ї (фахової") 
підготовки:
2.3.1. У спіш но виконані контрольні завдання, % 9 0 100 +  10
2.3.2. Я кісно  виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %

50 87,5 +37,5

3. О рганізація н ауково ї роботи
3.1. Н аявність у структурі навчального закладу нау- + + -



кових п ідрозділів
3.2. У часть студентів у  науковій  роботі (наукова ро
бота на каф едрах та  в лабораторіях , участь в науко
вих конф еренціях, конкурсах, виставках, проф іль
них олім піадах тощ о)

4- + -

1 . Т е х н о л о г і ч н і  
щ о д о  м а т е р і а л ь н о - т е х н п  

о с в іт н ь о ї  д і я л ь н о с т і  у  с і

в и м о г и
т о г о  з а б е з п е ч е н н я  
б е р і  в и щ о ї  о с в іт и

1. Забезпеченість п рим іщ енням и  для проведення 
навчальних занять т а  контрольних заходів (кв. мет
рів на одну особу для ф актичного  контингенту сту
дентів та  заявленого обсягу  з урахуванням  навчання 
за зм інам и)

2 ,4 6,65 +4.25

2. Забезпеченість м ультим едійним  обладнанням  для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(м інім альний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 36,95 +6,95

3. Н аявність соц іально-побутово ї інф раструктури:
3.1. б ібліотеки , у  том у  числі читального залу + + -
3.2. пунктів харчування + + -

3.3. актового чи концертного  залу + + -
3.4. спортивного залу + + -
3.5. стадіону та/або  спорти вн и х  м айданчиків + + -
3.6. М едичного пункту + + -
4. Забезпеченість здобувач ів  вищ ої освіти  гуртож ит
ком (м ін ім альний в ідсоток потреби)

7 0 100 +30

5. Забезпеченість ком п ’ю терним и робочим и м ісця
ми, лабораторіям и, полігонам и, обладнанням , устат
куванням, необхідним  для виконання навчальних 
планів

+ + -

2 . Т е х н о л о г і  
щ о д о  н а в ч а л ь н о - м е т о  
о с в і т н ь о ї  д і я л ь н о с т і

ч н і  в и м о г и  
д и ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я  
у  с ф е р і  в и щ о ї  о с в іт и

1. Н аявність опису  осв ітн ьо ї програм и + + -
2. Н аявність навчального  плану та  поясню ва

льн о ї записки  до нього
+ + -

3. Н аявність робочо ї програм и з кож ної навча
льн о ї дисципліни  навчального  плану

+ + -

4. Н аявність ком плексу  навчально- 
м етодичного забезпечення з кож ної навчальної ди с
ципліни навчального плану

+ + -

5. Н аявність програм и п рактичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + -

6. Забезпечен ість студентів  навчальним и ма
теріалам и з кож ної н авчальн о ї дисципліни  навчаль
ного плану

+ + -

7. Н аявність м етоди чни х м атеріалів для про
ведення атестац ії здобувачів

+ + -

3 .  Технологічні вимоги 
щ о д о  ін ф о р м а ц ій н о г о  з а б е з п е ч е н н я  

о с в і т н ь о ї  д і я л ь н о с т і  у  с ф е р і  в и щ о ї  о с в іт и
1. Забезпечен ість б ібліотеки  в ітчизняним и та 

закордонним и ф аховим и періодичним и виданнями 
відповідного або сп орідненого  профілю , в том у чис
лі в електронном у вигляді

н е
м е н ш  як  
п ’я т ь  н а 

й м е н у в а н ь

7 +2



зо

2. Н аявність доступ у  до баз дан их періодич
них наукових видань англійською  м овою  відповід
ного або спорідненого  проф ілю  (допускається сп і
льне користування базам и кільком а закладам и осві
ти)

+ + -

3. Н аявність оф іц ійного  веб-сайту закладу 
освіти, на якому розм іщ ена осн овна інф орм ація про 
його д іяльність (структура, л іц ен зії та  сертиф ікати 
про акредитацію , освітня /  освітньо-наукова / видав
нича/

атестац ійна (наукових кадрів) д іяльність, на
вчальні та  наукові структурні п ідрозділи  та  їх  склад, 
перелік навчальних дисциплін , правила прийому, 
контактна інф орм ація)

+ + -

4. Н аявність електронного  ресурсу закладу 
освіти, який м істить навчально-м етодичні матеріали 
з навчальних дисци п лін  навчального плану, в том у 
числі в систем і дистан ц ій н ого  навчання (м ін ім аль
ний відсоток н авчальних дисциплін )

6 0 90 +30

B. С. Волошин 

0 .0 . Бейгул

C. В. Білодіденко


