
ВИСНОВОК ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та 

електропривод» підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 
магістерського рівня у ДВНЗ «Приазовський державний технічний

університет»

м. Маріуполь 14 грудня 2018 р.

Відповідно до вимог, передбачених акредитаційними умовами надання 
освітніх послуг у сфері вищої освіти, що затверджені Законами України «Про 
освіту» від 05 вересня 2017 року, «Про вищу освіту» від 01 червня 2014 року, 
Постановами Кабінету Міністрів від 9 серпня 2001 року № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», 
на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2018 
року №2590 - л, експертна комісія у складі:

Голова

Експерт

Доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри теоретичної електротехніки 
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського»
Доктор технічних наук, професор, завідувач 
кафедри електротехніки та електромеханіки 
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академіка В.Лазаряна
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у період з 12 по 14 грудня 2018 року безпосередньо на місці здійснювала акре
дитаційну експертизу діяльності Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» з підготовки здобувачів 
другого магістерського рівня освітньо-професійної програми «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». Проведення акредитаційної експертизи 
відповідало вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України щодо акредитації закладів освіти. За результатами проведеної 
експертизи комісія встановила наступне.



1. Загальна характеристика навчального закладу

Повна назва закладу вищого освіти: Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний університет».

Юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вулиця
Університетська, 7.

Тел.: (0629)333416; 332108;
Факс: (0629) 529908; 529924; e-mail: www.pstu.edu.

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний 
технічний університет» (ДВНЗ «ПДТУ») створено постановою Кабінетів
Міністрів України від 25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського 
металургійного інституту, який був заснований у листопаді 1930 року.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» є одним з 
провідних закладів вищої освіти південного сходу України з підготовки фахівців 
для різних галузей економіки.

Закладом вищої освіти комісії представлені такі засновницькі документи:
Статут Державного вищого навчального закладу «Приазовський 

державний технічний університет», погоджений конференцією трудового 
колективу 30 серпня 2016 року та зареєстрований Міністерством освіти і науки 
України 04 травня 2017 року;

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

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

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

Сертифікат про акредитацію НД № 0588736, виданий 07 серпня 2017 року 
відповідно до рішення ДАК від 02 березня 2017 року, протокол № 124, термін дії 
сертифікату до 1 липня 2027 року.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
-  Свідоцтво про право власності на нерухоме майно.
-  Копії статистичного звіту про фінансові результати.

Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 
законодавчим і нормативним вимогам до них.

У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо підготовки 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»:

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» другого магістерського рівня;

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та

http://www.pstu.edu


з
електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» та пояснювальна записка до нього;

Кадрові вимоги забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти;

Відомості про якісний склад групи забезпечення освітньої програми 
спеціальності;

Відомості про якісний склад групи науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес;

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного 
забезпечення;

Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти;

Текстовий опис щодо використання інформаційних ресурсів, обладнання 
лабораторій;

Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
-  Забезпечення навчальними програми дисциплін;
-  Інформація про результати освітньої діяльності;
-  Плани роботи кафедри та індивідуальні плани викладачів.

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

Приазовський державний технічний університет має 16 навчальних 
корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, 
профілакторій та спортивно - оздоровчий табір. Загальна площа гуртожитків 
складає 10111,4 м2, що відповідає 100 %  забезпеченості здобувачів вищої освіти. 
В гуртожитках (забудова у 1974 році) проведена реконструкція даху, прибудови, 
капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, капітально- 
відбудовний ремонт ліфту, капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого 
поверхів, поточний ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, 
капітальний ремонт санвузлів, оновлена пожежна сигналізація.

Спортивно-оздоровчий табір -  загальна площа 1997,2 м , проведений 
ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та водопостачання 
їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, реконструкція санвузлу 
східної частини табору, влаштування душу з гарячою водою.

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

Матеріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, 
планується її поновлення 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 Інтернет. Рівень комп’ютеризації 
університету у цілому забезпечує потреби навчального процесу та



адміністративно-господарського управління. На 100 студентів кількість 
комп’ютерних місць складає 13,06.

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

Загальна площа бібліотечних приміщень 2045 м . Бібліотека має 4 
читальних зала на 300 посадкових місць. Університет має приміщення для 
розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури.

Станом на 01 жовтня 2018 року контингент студентів Приазовського 
державного технічного університету складав 4343 особи, у тому числі 2655 за 
денною формою навчання, 1688 за заочною формою навчання. В університеті 
створена і втілюється в життя концепція його інтеграції у світовий освітньо- 
науковий простір з ретельним збереженням усіх досягнень і традицій, що 
напрацьовані багатьма поколіннями його студентів і співробітників. Входження 
університету в науково-технічне товариство здійснюється через міжнародні 
програми, двосторонні і 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. В університеті діють: 
аспірантура, докторантура, 3 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій. У цілому рівень співробітників, які мають ступінь, 
вчене звання досягає 72,4 %.

Університет очолює ректор Волошин В’ячеслав Степанович -  доктор 
технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік 
Міжнародної кадрової академії, нагороджений орденом «Святий Дмитро 
Солунський» IV ступеня, почесною грамотою Верховної Ради України за 
особливі заслуги перед українським народом. Копії документів про освіту, 
наукові ступені, вчені звання, особовий листок з обліку кадрів наведені в 
матеріалах самоаналізу.

Випускаючою кафедрою здобувачів другого магістерського рівня за 
освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації та
електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» є кафедра «Систем автоматизації та електроприводу» 
(САтаЕП).

Завідувач кафедри «Системи автоматизації та електропривод» 
Гулаков С.В. має науковий ступінь доктора технічних наук та вчене звання 
професора, є членом експертної Наукової Ради МОНУ з напряму 
електроенергетика.

Кваліфікація кадрового складу кафедри систем автоматизації та 
електроприводу дозволяє забезпечити високий рівень підготовки здобувачів вищої 
освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», що акредитується.



Експертна комісія дійшла висновку, що всі установчі документи 
представлені в повному обсязі. Оригінали всіх засновницьких документів, 
матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та повнотою 
відповідають державним вимогам щодо акредитації здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» другого магістерського рівня.

2. Формування контингенту студентів
В своїй профорієнтаційній роботі кафедра систем автоматизації та 

електроприводу керується Умовами прийому до закладів вищої освіти України 
поточного року, Правилами прийому до ДВНЗ «ПДТУ», затвердженими в 
установленому порядку.

Поточний контингент студентів та динаміка змін контингенту студентів за 
освітньо-професійною «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» наведено у таблицях 1, 2.

До магістратури приймають на основі рівня «бакалавр» за умови 
успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього балу 
додатку до диплому. Вступні іспити складають у формі тестування зі 
спеціальності та іноземної мови. Питання до випробувань зі спеціальності 
розробляються провідними викладачами кафедри систем автоматизації та 
електроприводу.

У 2018-2019 навчальному році на першому курсі навчаються 6 магістрів 
денної та 4 магістри заочної форм навчання, на другому курсі, відповідно, 7 та З 
магістри.

Планування набору студентів кафедрою здійснюється з врахуванням 
потреб підприємств та організацій міста та регіону. Профорієнтаційна робота 
проводиться викладачами кафедри починаючи з загальноосвітніх шкіл, та 
коледжів. Викладачі активно ведуть профорієнтаційну роботу на основних 
підприємствах міста.

Практика студентів (зокрема, магістрів) проводиться в основному на 
великих підприємствах регіону (металургійні комбінати групи «Метінвест»: 
ПрАТ «Азовсталь», ПрАТ «ММК ім. Ілліча»; ДП «Маріупольський морський 
торгівельний порт», ТОВ «Коне-Крейнс Україна», ПАТ «Азовський 
судноремонтний завод», ПАТ «Азов-контролз», ПАТ ДТЕК 
«Донецькобленерго», «Маріупольські магістральні мережі», та ін.). Це дає їм 
можливість пріоритетного працевлаштування на ці підприємства.

Експертна комісія встановила, що формування контингенту здобувачів 
вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
здійснюється відповідно чинних нормативних документів МОН України. Зміст, 
форми і методи профорієнтаційної роботи сприяють позитивній динаміці у  
формуванні контингенту студентів освітньо-професійної
програми« Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».



Таблиця 1
Динаміка змін контингенту студентів

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» із освітньо-професійної програми
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 

_____________________________________(по денній формі навчання)__________________________________________
Роки

№ Назва показника 2016 рік 2017 рік 2018 рік
п/п курси курси ___т Э С И

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

1
Всього студентів у Приазовському державному 
технічному університеті на 01 ЛО.відповідного 632 363 569 529 426 189 637 406 516 493 411 347 538 388 524 441 392 372
року
Всього студентів на спеціальності: 48 14 41 33 21 12 44 12 45 32 32 18 37 13 зо 37 17 28

бакалаври 48 14 41 33 - - 44 12 45 32 - - 37 13 зо 37 - -
2 магістрів - - - - 21 12 - - - - 32 18 - - - - 17 28

в т.ч. за освітньою програмою Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод

— — — — 5 3 — — — — 9 4 — — — — 6 7

Кількість студентів (магістрів), яких 
відраховано:

• всього; - - - 3 - - - - - 4 - - - - - - -
3 • за невиконання навчального плану - - - 3 - - - - - 2 - - - - - - -

• за грубі порушення дисципліни; - - - - - - - - - - - - - - - - -
• у зв’язку з переводом до інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - - -
• інші причини. . - - - - - - - - - 2 - - - - - - ■

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

4 • всього; - - - - - - - - - - - - - - - -
• переведених із інших ВНЗ; - - - - - - - - - - - - - - - -
• поновлених на навчання. - -

-
- - - - - - - ■ - - - “ ~ ■ -

Голова експертної комісії М.Я. Островерхое <п



Таблиця 2
Динаміка змін контингенту студентів

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» із освітньо-професійної програми
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 

____________________________________ (по заочній формі навчання)__________________________________________

№
п/п Назва показника

Роки
2016 рік 

курси
2017 рік 

курси
2018 рік 

курси
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1
Всього студентів у Приазовському державному 
технічному університеті на 01. ІО.відповідного 
року

79 98 417 391 340 272 73 68 160 319 383 382 236 135 80 175 363 294 352 284 140

2

Всього студентів на спеціальності: 
бакалаврів 
магістрів

4 5 56 23 45 11 1 6 4 41 51 26 19 11 3 10 41 35 38 12 19
4 5 56 23 45 - - 6 4 41 51 26 - - 3 10 41 35 38 - -

- - - - - 11 1 - - - - - 19 11 - - - - - 12 19
в т.ч. за освітньою програмою 
Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод

6 0 3 6 4 3

3

Кількість студентів (магістрів), яких 
відраховано:

• всього;
• за невиконання навчального плану
• за грубі порушення дисципліни;
• у зв’язку з переводом до інших BH3;
• інші причини.

4

Кількість студентів (магістрів), які зараховані 
на старші курси:
• всього;
• переведених із інших ВНЗ;
• поновлених на навчання.

Голова експертної комісії М.Я. Островерхов г



3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів освітньої програми 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» здійснюється 
відповідно до вимог та засобів діагностики якості вищої освіти. Навчальний 
план, за яким навчаються магістри освітньої програми «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», складений за типовою формою 
Міністерства освіти і науки України відповідно до чинної освітньо-професійної 
програми, погоджений Вченою Радою ДВНЗ «ПДТУ», затверджений ректором. 
Термін навчання -  1 рік, 4 місяці. Навчальний план складається з 90 кредитів 
ЄКТС (один кредит ЄКТС дорівнює ЗО годин), включає комплекс нормативних і 
вибіркових навчальних дисциплін, структурований за циклами: дисципліни 
соціально-гуманітарної підготовки (9 кредитів, 270 академічних годин) і 
професійно-практичної підготовки (51 кредит, 1530 академічних години), їх 
кількість на навчальний рік не перевищує шістнадцять. Дисципліни соціально- 
гуманітарної підготовки включають в себе наступні: «Ділова іноземна мова», 
«Внутрішньофірмовий менеджмент», «Педагогіка вищої школи». На 
переддипломну практику відведено 9, а на виконання магістерської роботи -  21 
кредитів ЄКТС.

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

Структура навчального плану освітньої програми «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» передбачає дотримання принципів 
безперервності навчання, наступності та ступеневості підготовки магістрів після 
вивчення дисциплін плану підготовки бакалаврів. Послідовність викладення 
спеціальних дисциплін враховує вимогу поступового накопичення знань, 
необхідних для подальшого засвоєння комплексних дисциплін.

Викладачами кафедри систем автоматизації та електроприводу розроблені 
навчальні та робочі програми дисциплін за навчальним планом. Зміст програм 
відповідає вимогам щодо набуття студентами обсягу знань, компетентностей та 
навичок, необхідних для успішної діяльності у освітніх і наукових установах, 
промислових підприємствах і організаціях.

Переддипломна практика є складовою частиною освітнього процесу і 
початковим етапом магістерської роботи. Основна мета практики -  поглиблення 
і розширення знань, компетенцій, набутих протягом навчання, розвиток навичок 
самостійного вирішення практичних і наукових завдань.



На кафедрі розроблена програма практики та методичні вказівки для її 
організації, виконання, оформлення звіту. Місця для проходження практики 
визначаються згідно з угодами з організаціями і підприємствами регіону.

Копія навчального плану здобувачів вищої освіти на 2017-2018 навчальний 
рік, пояснювальна записка до навчального плану, освітньо-професійної 
програми, концепції освітньої діяльності за освітньою програмою надані в 
акредитаційній справі.

Комісія перевірила наявність концепції освітньої діяльності, освітньо- 
професійної програми, навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти, 
навчальних, робочих програм, пакетів комплексних контрольних робот з 
дисциплін навчального плану та відзначає відповідність змісту підготовки 
магістрів за освітньої програмою «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» державним вимогам.

4. Кадрове забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти

Експертна комісія, використовуючи первинні документи відділу кадрів 
університету, а також данні з ЄДЕБО, перевірила достовірність наведеної в 
акредитаційній справі інформації про якісний склад науково-педагогічного 
персоналу ДВНЗ «ПДТУ», який забезпечує освітній процес за спеціальністю 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної 
програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод». Аналіз 
перевірених документів показує, що структура кадрового потенціалу науково- 
педагогічних працівників, які забезпечують підготовку магістрів, відповідає 
нормативам.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу кафедри -  5 
науково-педагогічних працівників, з них 1 доктор техн. наук, професор (20 %), З 
кандидати техн. наук, доценти (60 %), 1 кандидат техн. наук (20 %). Таким 
чином на кафедрі систем автоматизації та електроприводу працює 100 %  
науково-педагогічних працівників, які мають вчений ступінь та/або вчене 
звання. Всі викладачі -  штатні співробітники. Середній вік викладачів -  52,6 
років.

У складі кафедри систем автоматизації та електроприводу викладачі 
Бурлака В.В., Дяченко М.Д., Поднебенна С.К. мають науковий ступінь 
кандидата технічних наук та вчене звання доцента, викладач Скосирєв В.Г. має 
науковий ступінь кандидата технічних наук. Завідувач кафедри -  доктор 
технічних наук, професор Гулаков С.В. Ці показники перевищують нормативні 
кадрові вимоги щодо підготовки фахівців освітнього ступеня магістра.

Протягом останніх 5 років (2013 -  2018 рр.) захистили дисертації та/або 
отримали вчені звання:

Поднебенна С.К. -  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата 
технічних наук за спеціальністю 05.09.03 на тему «Підвищення 
енергоефективності електротехнічного комплексу «нелінійне навантаження -



силовий активний фільтр» в електричних мережах 0,4 кВ» -  у 2014 році. У 2015 
році отримала вчене звання доцента по кафедрі електрифікації промислових 
підприємств. В 2019 році планується захист нею докторської дисертації на тему 
«Розробка науково-технічних основ створення високоефективних систем 
живлення для контактного зварювання».

Бурлака В.В. -  у 2014 році отримав вчене звання доцента по кафедрі 
електрифікації промислових підприємств.

У вересні 2018 року к.т.н., доцент Бурлака В.В. захистив докторську 
дисертацію на тему «Розробка теоретичних і науково-технологічних принципів 
створення енергоефективних інверторних джерел живлення для зварювальних 
процесів і споріднених технологій», на даний момент очікується присуждения 
йому наукового ступеня доктора технічних наук в МОНУ.

Читання лекцій проводиться 13 науково-педагогічними працівниками, що 
викладають 16 лекційних курсів згідно плану підготовки магістрів спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньої 
програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»: З - з а  
дисциплінами соціально-гуманітарної підготовки, з них: 1 -  кандидат
падагогічних наук, доцент Лазаренко Л.М., кандидат соціологічних наук, доцент 
Ташкінова О.А., кандидат економічних наук, доцент Захаренко Н.С. Дисципліни 
професійної та практичної підготовки викладаються 10 науково-педагогічними 
працівниками, з них 1 доктор технічних наук, професор Гулаков С.В. та 1 доктор 
економічних наук -  Верескун М.В., 3 -  доценти кафедри САтаЕП, кандидати 
технічних наук з достатнім науково-педагогічним стажем: Бурлака В.В., 
Дяченко М.Д., Скосирєв В.Г., 5 -  доценти інших кафедр університету. Все це 
дозволяє стверджувати про виконання ліцензійних умов щодо підготовки 
магістрів за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» на базі кафедри систем автоматизації та 
електроприводу (не менш, ніж 60% викладання лекційних годин забезпечено 
науково-педагогічними працівниками з науковими ступенями та вченими 
званнями, з них на постійній основі - не менше 50%).

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, що забезпечує 
освітній процес за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка», освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод», здійснюється відповідно до планів підвищення 
кваліфікації.

Викладачі кафедри систем автоматизації та електроприводу (в тому числі, 
працюючи в різні часи в інших підрозділах ДВНЗ «ПДТУ») активно займаються 
науковою роботою. Так, за останні роки викладачами кафедри виконано низку 
держбюджетних робіт:

1. Розробка наукових і технологічних основ створення енерго-ефективних 
зварювальних джерел живлення з інтегрова-ними функціями активної фільтрації 
вищих гармонік. Номер державної реєстрації 0112U000499 (2012-2014) -  
керівник Гулаков С.В., відповідальний виконавець Бурлака В.В.



2. Розробка наукових основ проектування енергоефективних засобів 
компенсації реактивної потужності та активної фільтрації вищих гармонік в 
електричних мережах Номер державної реєстрації: Oil 5U000170 (2015-2017) -  
керівник Гулаков С.В., відповідальний виконавець Бурлака В.В.

3. Розробка імпульсних перетворювачів з функціями підвищення 
енергоефективності розподільчих електричних мереж (2017-2020) -  керівник 
Бурлака В.В., відповідальний виконавець Поднебенна С.К.

Викладачами кафедри виконана госпдоговірна НДР «Разработка системы 
управления возбудительными устройствами бесщеточных возбудителей 
синхронных двигателей компрессоров КТК кислородного цеха» (замовник -  
ПрАТ «МК«Азовсталь», договір 04 / 0148Н від 16.06.2014 р., м. Маріуполь), 
виконання у 2014 -  2016 рр., де економічний ефект від впровадження склав 300 
тис. грн.

Серед викладачів кафедри систем є автори (співавтори) навчальних 
посібників, що мають гриф ДВНЗ «ПДТУ»: професор Гулаков С.В., доценти 
Бурлака В.В., Дяченко М.Д., Поднебенна С.К. Провідні фахівці кафедри також 
беруть участь у підготовці та виданні наукової літератури. Впродовж 2013 -2018 
рр. викладачами кафедри було видано три монографії.

Наукові показники викладачів кафедри мають високий міжнародний 
рівень. Згідно з наукометричною базою даних Scopus, професор Гулаков С.В., 
доценти Бурлака В.В., Поднебенна С.К. мають більше 5 публікацій, що 
індексуються цією базою даних, та індекс Хірша (індекс цитування), що 
дорівнює 1.

Проектна група із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» із освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» другого (магістерського) рівня складається з 
чотирьої осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання, з них один доктор 
наук та/або професор. Керівник проектної групи (гарант освітньої програми) -  
науково-педагогічний працівник Поднебенна С.К., має науковий ступінь та вчене 
звання за відповідною до освітньої програми спеціальністю, стаж науково- 
педагогічної більше 10 років. Керівник проектної групи є гарантом лише однієї 
освітньої програми. Члени проектної групи: Гулаков С.В.- доктор технічних 
наук, професор, завідувач кафедри систем автоматизації та електроприводу, 
Бурлака В.В. -  кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем 
автоматизації та електроприводу Скосирєв В.Г. -  кандидат технічних наук, 
доцент кафедри систем автоматизації та електроприводу

Група забезпечення спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка» складається з 11 науково-педагогічних працівників, які 
працюють у закладі освіти за основним місцем роботи та мають кваліфікацію 
відповідно до спеціальності і не входять до жодної групи забезпечення такого 
або іншого закладу вищої освіти в поточному семестрі.

Склад групи забезпечення спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка розраховується таким чином, щоб кількість 
здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання на одного з членів 
групи не перевищувала 30. Маємо:



Д е н н а З а о ч н а У с ь о г о

М а г іс т р и
ф о р м а  н а в ч а н н я  

4 3
ф о р м а  н а в ч а н н я  

31 74
Б а к а л а в р и 115 130 2 4 5
А с п ір а н т и  т а 2 - 2
д о к т о р а н т и
Р а зо м 159 162 321

Таким чином, склад групи забезпечення спеціальності 141 Електро
енергетика, електротехніка та електромеханіка дорівнює:

321/30 = 10,7 ~ 11 осіб.
з показниками:

- кількість викладачів з науковими ступенями та/або вченими званнями: 
10/11*100=91%;

- кількість викладачів, що працюють на постійній основі: 100%;
- частка докторів наук та/або професорів складає: 3/11 * 100=27 %.
Кваліфікація викладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки

фахівців із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» другого (магістерського) рівня повністю відповідає профілю 
дисциплін, які вони викладають, а також підтверджується проходженням 
підвищення кваліфікації. Усі викладачі мають стаж науково-педагогічної 
діяльності понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених 
у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.

Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлюється 
для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність, і 
становить 91 % від загальної кількості членів групи забезпечення із спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 
(магістерського) рівня, що перевищує норматив на 31%.

Частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора, встановлюється для найвищого рівня, за яким фактично провадиться 
освітня діяльність і становить 27 % загальної кількості членів групи забезпечення 
із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
другого (магістерського) рівня, що перевищує норматив.

Таким чином проведені розрахунки демонструють, що якісний склад групи 
забезпечення перевищує нормативні показники, і це свідчить про те, що рівень 
освітньої діяльності щодо забезпечення виконання усіх компонентів 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
другого (магістерського) рівня денної та заочної форм навчання досягнутий.

Кадрове забезпечення кафедри систем автоматизації та електроприводу, 
проектної групи освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» та групи забезпечення спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідає вимогам 
провадження освітньої діяльності, спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» за другим 
(магістерським) рівнем.



5. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

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

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

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

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

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

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених 
серверів та глобальної комп’ютерної мережі Інтернет. Рівень комп’ютеризації 
університету у цілому забезпечує потреби навчального процесу та 
адміністративно-господарського управління.

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

Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» має 4 читальні зали на 300 посадкових місць, 
приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, зали для видачі 
літератури. Загальна площа бібліотечних приміщень 2021 м2.

Студенти спеціальності спеціальності 141 «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» другого 
(магістерського) рівня обслуговуються багатьма кафедрами і підрозділами 
університету, що обумовлює максимальне використання матеріальної бази щодо 
забезпечення навчального процесу.

Кафедра систем автоматизації та електроприводу заснована в січні 2018 
року в результаті реорганізації кафедри електрифікації промислових 
підприємств. На сьогодні матеріально-технічна база кафедри, в основному, 
забезпечує виконання викладацьким та навчально-допоміжним персоналом своїх 
функціональних обов’язків та дозволяє забезпечити необхідний рівень 
проведення лекційних і практичних занять у навчальних аудиторіях. Навчальні 
заняття для студентів спеціальності спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми



«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» другого
(магістерського) рівня проводяться в аудиторіях університету та факультету.

Навчальний процес студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» другого
(магістерського) рівня забезпечено необхідними навчальними приміщеннями. 
Кафедра має 1 лекційну аудиторію (загальною площею 89,7 м2), приміщення для 
розташування кафедри (загальною площею 37,9 м2), кабінет завідувача кафедри 
(загальною площею 18,3 м2), спеціалізовані лабораторії (загальною площею 266,7 
м2), комп’ютерний клас (площею 77,3 м2), кабінет курсового і дипломного 
проектування (загальною площею 18,0 м2), допоміжні приміщення та майстерні 
(загальною площею 45,5 м2).

Загальна площа приміщень кафедри становить 553,4 м , з них аудиторій, 
що безпосередньо задіяні у навчальному процесі 451,7 м2. З урахуванням того, 
що студенти кафедри систем автоматизації та електроприводу обслуговуються 
багатьма кафедрами і підрозділами університету (загальна площа предметних 
аудиторій складає 741,3 м ), на одного студента денної форми навчання припадає 
27,5 м2 аудиторного фонду, що відповідає вимогам до навчальних закладів IV 
рівня акредитації. На одного штатного викладача припадає 19,2м2 службових 
приміщень.

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

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

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

Здобувані вищої освіти забезпечені комп’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для забезпечення 
освітнього процесу за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод». Строк експлуатації комп’ютерної техніки не 
перевищує вісім років.

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

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

Експерти зазначають, що перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, 
лекційних аудиторій, що забезпечують навчальний процес підготовки фахівців 
за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» другого (магістерського) рівня, є 
достатнім і відповідає вимогам.



6. Інформаційна база підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»

Студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», мають доступ до 
інформаційних ресурсів, які є в наявності у науково-технічній бібліотеці (НТБ) 
ДВНЗ «ПДТУ», основною функцією якої є інформаційне забезпечення освітньої 
діяльності вищого навчального закладу.

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становив 550122 примірники, в тому 
числі навчальної літератури -  220451 примірник, наукової літератури-291033 
примірники. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 одиниць за 
даними університету.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Бібліотека включає два абонементи та чотири читальних залів на 300 
посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м2.

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

Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» має достатню кількість навчальних посібників 
для ведення навчального процесу. Навчальна та наукова література постійно 
оновлюється завдяки придбанню видань вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Кількість підручників у розрахунку на одного студента відповідає вимогам.

Фахові періодичні видання є в наявності в бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ». За 
кількістю та різноманітністю періодичні видання повністю задовольняють 
потребу студентів для підготовки до практичних занять, написання курсових, 
дипломних, наукових робіт, самостійної та індивідуальної роботи. Перелік 
фахових періодичних видань зі спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» з освітньої програми «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» наведений в акредитаційній справі.

В університеті випускається збірник наукових праць «Вісник Приазовського 
державного технічного університету. Серія: Технічні науки», розроблений і 
відкритий в повнотекстовому доступі сайт збірника 
http://ioumals.uran.ua/vestnikpgtu tech , внесений до міжнародної наукометричної 
бази даних Index Copernicus (ICV2015 -  57.5, ICV2016 -  82.3). З 2018 року усі 
статті отримують унікальний цифровий ідентифікатор DOI.

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

З рівня забезпечення бібліотеки закладу освіти вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями відповідного або спорідненого 
спеціальності профілю, доступу до баз даних періодичних наукових видань, у  
т.ч., англійською мовою, наявності офіційного веб-сайту ДВНЗ «ПДТУ», на 
якому розміщена основна інформація про його діяльність, можна дійти 
висновку про відповідність вимогам щодо інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності у  сфері вищої освіти до акредитації освітньо-професійної 
програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
другого (магістерського) рівня.

http://ioumals.uran.ua/vestnikpgtu_tech
http://umm.pstu.edu/


7. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти

Освітній процес в ДВНЗ «ПДТУ» забезпечений розкладом навчальних 
занять; індивідуальними планами студентів, графіками виконання і захисту 
курсових робіт, магістерських робіт; графіками проведення консультацій; 
розкладами екзаменів.

Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод» та робочі навчальні програми дисциплін розроблено ДВНЗ 
«ПДТУ» самостійно. Освітньо-професійна програма «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» другого (магістерського) рівня підготовки 
магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» наведена в акредитаційній справі.

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

Методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни згруповано у 
відповідний навчально-методичний комплекс: навчальна дисципліна -  
навчальний план -  робочий навчальний план -  навчальна програма -  робоча 
програма навчальної дисципліни -  конспект лекцій -  методичні вказівки до 
виконання лабораторних робот -  методичні вказівки до практичних, 
семінарських занять -  методичні вказівки та тематика курсового проектування -  
методичні вказівки до самостійної роботи. По кожній з дисциплін кафедри 
розроблені пакети навчально-методичної документації, які включають програми 
дисциплін, робочі програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, 
практичних занять, до виконання курсових робіт та проектів та магістерської 
роботи, різних видів виробничої практики, домашніх завдань, а також до 
самостійного опрацювання матеріалу дисципліни. Кожні п’ять років 
проводиться оновлення усіх видів навчально-методичної документації; робоча 
програма дисципліни складається кожного семестру. Забезпеченість
навчальними програмами, методичними вказівками, у тому числі для курсового 
проектування, проходження практик, виконання магістерських робіт 
реалізується кафедрою систем автоматизації та електроприводу на плановій 
основі із складанням відповідного плану та періодичним розглядом його 
виконання на засіданнях кафедри. Навчальний процес забезпечено методичною 
літературою в достатній мірі.

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



Викладачі кафедри систем автоматизації та електроприводу проваджують 
у освітній процес сучасні технології, а саме: використання мультимедійних 
презентацій та навчальних фільмів при читанні лекцій, дистанційних курсів, 
розроблених на платформі Moodle, застосування програмного забезпечення при 
виконанні лабораторних, курсових, магістерських робіт.

Проведення перевірки залишкових знань здійснюється у формі проведення 
комплексних контрольних робіт (ККР) та співставлення отриманих результатів з 
результатами останньої сесії. ККР проведені згідно навчального плану:

З дисциплін професійної та практичної підготовки:
- електромеханічні системи автоматизації металургійних установок;
- інформаційні технології в еелктроенергетиці;
- частотно-регульований електропривод.

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися відповідно до «Положення 
про проведення комплексної контрольної роботи».

Підсумки виконання комплексних кваліфікаційних контрольних робіт 
показують, що студенти спроможні мобілізувати знання, одержані при вивченні 
дисциплін згідно навчального плану, наведені в таблиці 6.

За період навчання студенти виконують 1 курсову роботу з дисципліни 
«Частотно-регульований електропривод». Успішність виконання курсової 
роботи складає 100 %  при середній якості 85,7 %.

Розгляд курсових робіт показав, що вони цілком відповідають змісту 
освітньої програми. їх тематика, зміст, обсяг і рівень робіт відповідає існуючим 
вимогам. Студенти у повній мірі засвоїли навички розрахунку систем частотно- 
регульованого електроприводу. Матеріали курсових робіт використовуються у 
подальшому дипломному проектуванні.

Вибірковий аналіз курсових робіт наведено в табл. 3.
Таблиця З

Результати перевірки курсових робіт студентів спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної

№ П .І.Б  сту д ен та Т ем а курсово ї роботи О ц ін к а  за  ку рсову роботу
р езультати

сес ії
експ ертна

1 М атяш ов Д .М . « П р о е к т у в а н н я  т а  р о з р а х у н о к  
с и с т е м и  « п е р е т в о р ю в а ч  
ч а с т о т и  -  д в и г у н » »

100 (в ідм інно) 98 (відм інно)

2 С єрорєз А. « П р о е к т у в а н н я  т а  р о з р а х у н о к  
с и с т е м и  « п е р е т в о р ю в а ч  
ч а с т о т и  -  д в и г у н » »

90 (в ідм інно) 90 (в ідм інно)

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

Під час експертизи були розглянуті наступні звіти з переддипломної 
практики (табл. 4).



Таблиця 4
Результати перевірки звітів про переддипломну практику студентів 

спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод»_____ __________________________________________________
№ П .І.Б . студ ен та Б аза  п ередди п лом н о ї практики О ц ін ка  за  звіт

ви кладача експ ерта
1 А рти сю к Д .Г . Д В Н З «П Д Т У » 90 90
2 Б ондаренко О .М . Д В Н З «П Д ТУ » 90 90

Комісією проведено аналіз магістерських робіт, виконаних і захищених у 
2017-2018 н.р., а також тематики робіт 2018-2019 н.р. Можна зробити висновок, 
що магістерські роботи студентів присвячені вирішенню актуальних задач 
електромеханіки та електроприводу, виконані відповідно до тем та завдань, 
студенти використовують сучасні методи досліджень. Структура пояснювальної 
записки відповідає існуючим вимогам, але не всі магістерські роботи 2017-2018 
н.р. виконані українською мовою. У 2018-2019 н.р. усі роботи виконуються 
українською мовою. У якості побажання слід розширити тематику магістерських 
робіт у напрямку досліджень сучасних систем електроприводу: синхронних 
двигунів з постійними магнітами, реактивних синхронних машин типу SRM.

Під час експертизи були розглянуті наступні магістерські роботи (табл. 5).

Таблиця 5
Результати перевірки магістерських робіт студентів спеціальності 141 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітньо-професійної 
програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»______

№ П .І.Б студента Т ем а диплом ного  проекту

О цін ка за  диплом ний 
проект

результати
захисту

експерта

1. Бондаренко О .М .
Д осл ідж енн я регульованих 
електропри водів  з активним и 
випрям лячам и

97 95

2. А ртисю к Д.Г.

Д осл ідж енн я характеристик і 
м етод ів  управління частотним  
електроприводом  на основі 
інверторів  струм у

91 90

За результатами проходження науково-дослідної практики і захисту 
магістерських робіт абсолютна успішність та якість навчання склала -  100 і 
75 %, відповідно. Високі показники працевлаштування (більш ніж 90 %) 
вказують на затребуваність випускників на великих промислових підприємствах 
та у сфері малого і середнього бізнесу.

Наведений аналіз дозволяє дійти висновку, що на кафедрі систем 
автоматизації та електроприводу існують всі необхідні навчально-методичні 
засоби, які потрібні для організації підготовки фахівців за освітньо-



професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» другого (магістерського) рівня.

Забезпеченість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» другого 
(магістерського) рівня навчально-методичною, навчальною та спеціальною 
літературою відповідає вимогам.



Результати виконання 
«Електромеханічні системи 
електромеханіка»

комплексних контрольних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
автоматизації та електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та
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Дисципліни циклу професійно-орієнтованих дисциплін
Електромехані 
чні системи 
автоматизації 
металургійних 
установок

ЕПА-17-М 7 7 4 57,2 3 42,8 - - - - 100 100 7 3 42,8 3 42,8 1 14,2 - - 100 85,7 0 -14,3

Інформаційні 
технології в 
електроенергет 
иці

ЕПА-17-М 7 7 3 42,8 2 28,6 2 28,6 - - 100 71 7 2 28,6 3 42,8 2 28,6 - - 100 71 0 0

Частотно-
регульований
електропривод

ЕПА-17-М 7 7 1 14,2 4 57,2 2 28,6 - - 100 71 7 1 14,2 4 57,2 2 28,6 - - 100 71 0 0

Всього 21 21 8 38,1 9 42,85 4 19,05 0 0 100 80,9 21 _ 6 2НЛ ^ 0 47,6 5 23,8 0 0 100 76,2 0 -4,7

Експерти М.Я. Островерхое 

А.М. Муха

В.С. Волошин

Ю.Л. Саєнко

Голова експертної комісії М.Я. Островерхое



8. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх 
усунення

Попередня акредитаційна експертиза напряму підготовки магістрів зі 
спеціальності 8.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» в галузі знань 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» проводилась у 2017 р на кафедрі електрифікації промислових 
підприємств. За результатами перевірки були виявлені наступні недоліки та 
зауваження у роботі, усунення яких сприятиме підвищенню якості підготовки 
фахівців з електромеханічних систем автоматизації та електроприводу:

1) посилити роботу щодо поповнення викладацького складу випускової 
кафедри молодими викладачами з науковими ступенями шляхом захисту 
дисертацій після закінчення навчання в аспірантурі та докторантурі;

2) продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази 
випускової кафедри;

3) ширше залучати студентів до участі у виконанні госпдоговірних та 
держбюджетних НДР;

4) ширше впроваджувати сучасні засоби автоматизованого проектування 
при виконанні курсових проектів.

Для усунення вказаних недоліків кафедрою та університетом були 
проведені наступні заходи:

1. У поточному році згідно наказу № 04-05 від 15.01.2018 р. кафедра 
електрифікації промислових підприємств була реорганізована на дві кафедри, 
однією з яких стала кафедра електроенергетичних комплексів та систем, а 
іншою -  кафедра систем автоматизації та електроприводу, що є випускаючою 
за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка». На даний момент на кафедрі систем автоматизації та 
електроприводу працює 5 штатних співробітників: 1 професор, доктор 
технічних наук, та 4 кандидати технічних наук, з яких 3 мають вчене звання 
доцента. Двоє працівників кафедри: Бурлака В.В., Поднебенна С.К. входять до 
складу Ради молодих учених ДВНЗ «ПДТУ». У вересні 2018 року доцент, к.т.н. 
Бурлака В.В. захистив докторську дисертацію у спеціалізованій вченій раді 
Д 12.105.02 Донбаської державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), 
на наступний рік (2019) планується захист докторської дисертації доц., к.т.н. 
Поднебенної С.К., яка закінчила навчання в докторантурі. На наступний рік 
планується вступ одного аспіранта по денній формі навчання, який після 
закінчення аспірантури та захисту дисертації поповнить основний штат 
кафедри в якості молодого викладача з науковим ступенем.

2. Робота над зміцненням матеріально-технічної бази ведеться всіма 
співробітниками кафедри.

Завдяки фінансуванню по темі ДБ НДР «Розробка наукових основ 
проектування енергоефективних засобів компенсації реактивної потужності та 
активної фільтрації вищих гармонік в електричних мережах», у співробітників 
кафедри з’явилась можливість користуватися спеціальним обладнанням для



проектування та виготовлення друкованих плат: було придбано портативний 
свердлильний станок, циркулярну пилку. Для проведення вимірювань також в 
рамках ДБ НДР було придбано струмові кліщі UNI-T UTM 1208А, призначені 
для вимірювання змінного і постійного напруги і струму. Цифрові 
струмовимірювальні кліщі Uni-T UTM 1208 вимірюють опір, частоту, 
скважність, а також здійснюють перевірку діодів і прозвонку електричних кіл. 
Струмовимірювальні кліщі захищені від перевантаження.

Для реалізації означеного проекту, а також для забезпечення можливості 
оволодіння вміннями й навичками роботи із сучасними цифровими та 
мікропроцесорними пристроями передачі даних і управління, було придбано 
промислові контролери та одноплатні комп’ютери:

- Orange PI One, що представляє собою одноплатний комп’ютер, з 
відкритим вихідним кодом одноплатний. Підтримує Android 4.4, Ubuntu, 
Debian, Raspberry Pi Image, 512 мБ DDR3 SDRAM;

- Orange PI Zero -  KIT, що представляє собою комплект для збірки: 
комп'ютер Orange PI Zero, плата розширення і корпус;

- плати STM32F3DISCOVERY та STM32VLDISCOVERY для роботи з 32- 
бітними контролерами на базі ядра Cortex.

В поточному році завершується процедура придбання паяльних станцій 
для монтажу електронних компонентів на друковані плати; блоків живлення 
(імпульсного 30В 5A apT.SONER SN-305D та трансформаторного ЗО В, 5 А), 
лабораторного автортрансформатора потужністю 5 кВА; вимірювальної 
техніки: мультиметрів цифрових UT58E (Цифровий мультиметр з ручним 
вибором діапазонів вимірювань. Стандартний набір функцій + вимір 
температури. Розрядність індикатора 4 1/2), RLC-метру UT603 (для
вимірювання опору, ємності й індуктивності, звукової прозвонки кола на обрив, 
тест діода (перевірка р-п-переходу), іншого монтажного обладнання (прес-кліщі 
для різних видів роз’ємів).

Також в стадії завершення процедура придбання матеріалів та 
обладнання для реализації проекту щодо джерел розрподіленої генерації -  а 
саме, фотовольтаїчної станції. Планується закупівля монокристалічних 
сонячних батарей АХІОМА energy 50Вт АХ-50М; АХІОМА energy АХ-150Р, 
150 Вт / 12 В; мережевого інвертора Altek AWV-600 Вт, акумуляторної батареї 
ALVA AS 12-60. На наступний рік запланована купівля комп’ютерної техніки 
(потужних персональних комп’ютерів) у кількості 3 одиниць.

В рамках співробітництва з регіональним центром колективного 
користування науковим обладнанням закладів вищої освіти «Університетський 
консорціум» кафедрою подані заявки на придбання наступного обладнання для 
виконання проектів дослідження режимів роботи та енергоефективності 
електричних мереж та комплексів та моніторингу енергоефективності будівель 
та споруд.:

Цифровий осцилограф Siglent SDS2072;
Аналізатор мережі PQ55A;
Вимірювач параметрів кола фаза-ноль ЕР 180;
Осцилограф MS510S з гальванічно розв’язаними каналами;



Осцилограф портативний DSO1202ВV;
Тепловізор testo 868.

Придбано обладнання для дослідження режимів роботи промислового 
обладнання та проектування систем промислової автоматизації та систем 
автоматизованого електроприводу:___________________ _________________
Контроллер SIPLUS S7-1200 CPU 1212С (6AG1212-1BE40- 
2ХВ0)

3 Німеччина / Siemens

Модуль аналогових виходів SIPLUS S7-1200 SM 1232 2AQ 
(6AG1232-4НВ32-4ХВ0)

2 Німеччина / Siemens

Перетворювач частоти MICROMASTER 420 (6SE6420- 
2АВ17-5АА1)

2 Німеччина / Siemens

Панель оператора MICROMASTER 4 Cyrillic АОР 
Advanced Operator Panel (CAOP) (6SE6400-0AP00-0CA0)

2 Німеччина / Siemens

3. За звітний період до участі у виконанні держбюджетних НДР с 
оплатою залучались наступні студенти: студенти гр. ЕПА-16 Здраздас М., 
Осокін К., гр. ТіУВ-16 Псарьова М. Крім виконання досліджень за 
держбюджетною темою, означені студенти брали участь у конгресі студентів, 
молодих професіоналів і жінок (2018 IEEE Ukraine Student, Young Professional 
and Women in Engineering Congress (UKRSYW), що проходив у м.Київ 01-06 
жовтня 2018 року. Там вони відвідали майстер-класи та воркшопи з 
проектування друкованих плат з урахуванням електромагнітної сумісності. 
Надалі планується ще ширше залучення студентів до участі у госпдоговірних та 
держбюджетних НДР.

4. За період навчання на другому (магістерському) рівні освіти за 
освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» студенти виконують 1 курсову роботу з дисципліни «Частотно- 
регульований електропривод». Для виконання розрахунків студенти 
використовують такі програми як MathCAD, MATLAB Simulink.

Отже, у  цілому більшість недоліків та зауважень, виявлених при 
попередній перевірці щодо освітньої діяльності при підготовці здобувачів 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод», спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка», кафедрою усунута. Проте напрямки, 
означені в зауваженнях являються перспективними для роботи кафедри, то ж 
робота по покращенню якості підготовки фахівців буде продовжуватись.



9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти

Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із 
внутрішньої та зовнішньої систем. Система внутрішнього забезпечення якості -  
це загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості вищої освіти в 
ДВНЗ «ПДТУ», моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях 
організаційної структури університету, в тому числі щодо забезпечення 
якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до 
стандартів вищої освіти. Система управління якістю вищої освіти в ДВНЗ 
«ПДТУ» відповідає закону України «Про вищу освіту», принципам, 
викладеним у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення 
якості вищої освіти і національному стандарті України «Системи управління 
якістю» ДСТУ ISO 9001:2009.

Система внутрішнього забезпечення вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» 
відповідно до закону України «Про вищу освіту» передбачає здійснення 
наступних процедур і заходів:

1. Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої 
освіти.

2. Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм 
у галузі матеріалознавства та інженерії.

3. Щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 
і працівників університету та оприлюднення результатів оцінювання на 
інформаційних стендах.

4. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і 
науково-педагогічних працівників.

5. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 
освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів за освітньо- 
професійними програмами.

6. Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 
вищої освіти та кваліфікації.

7. Забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 
університету та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і 
забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення 
академічного плагіату.

Навчальний та робочий плани підготовки здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» складено відповідно до освітньо-професійної програми; вони 
містять в собі нормативні та вибіркові навчальні дисципліни. Навчальні плани 
розробляються робочою групою кафедри САтаЕП. Навчальний план 
затверджується рішенням Вченої ради університету, підпис ректора 
скріплюється печаткою університету. Робочі навчальні плани складаються 
щорічно і окремо за кожною формою навчання і затверджуються першим 
проректором. Навчальні програми дисциплін розробляються згідно з вимогами



освітньо-професійної програми і діють 5 років. Робочі програми дисциплін 
складаються щосеместрово. Робочі навчальні програми з усіх дисциплін, 
зазначених в плані, розроблені у відповідності з вимогами кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу.

Система оцінювання знань студентів відповідає національній та ECTS 
шкалі оцінювання і включає: вхідний, поточний, підсумковий/модульний, 
семестровий контролі (залік/екзамен) та атестацію здобувачів вищої освіти. 
Державна атестація здобувачів другого (магістерського) рівня освіти 
проводиться у формі захисту магістерської роботи.

Запровадження якості навчання здобувачів вищої освіти спрямовано на 
реалізацію таких завдань:

- підвищення мотивації студентів до систематичної активної роботи 
протягом усього періоду навчання;

- систематизацію знань та активне їх засвоєння упродовж навчального
року;

- недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на контроль,
та програмою дисципліни;
- забезпечення відкритості контролю через ознайомлення студентів на 

початку вивчення дисципліни з її навчальною програмою, метою та 
запланованими результатами навчання, формами контрольних заходів і 
критеріями оцінювання знань;

- подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань;
- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

студентів, набуття студентами загальних та фахових компетентностей, 
підвищення ефективності освітньої діяльності викладацького складу.

На кафедрі САтаЕП основними формами контролю навчально-виховного 
процесу є наступні:

1. Відвідування завідувачем кафедри занять викладачів;
2. Контроль організації та проведення самостійної роботи та практики 

здобувачів вищої освіти;
3. Контроль виконання викладачами індивідуальних планів;
4. Періодичне проведення відкритих занять викладачами кафедри;
5. Поточний, модульний та семестровий контроль знань здобувачів 

вищої освіти.
Основним документом планування та обліку роботи науково- 

педагогічних працівників університету є індивідуальний план. В ньому 
зазначаються всі види робіт, що плануються на навчальний рік та за якими 
науково-педагогічний працівник звітує із заповненням відповідної графи. 
Основними видами робіт є навчальна, методична, наукова та організаційна. 
Індивідуальні плани розглядаються на засіданні кафедри й затверджуються 
завідувачем кафедри. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні 
кафедри обговорюється виконання науково-педагогічними працівниками 
індивідуальних планів. Визначення рейтингів науково-педагогічних 
працівників проводить наприкінці навчального року рейтингова комісія 
факультету, головою якої є декан факультету.



Всі викладачі кафедри САтаЕП активно займаються науковими 
дослідженнями, вдосконаленням навчально-методичного забезпечення, 
підготовкою навчальних посібників, керують науково-дослідною роботою 
студентів, результати якої представлені статтями та тезами доповідей на 
конференціях.

Відповідно до вимог, передбачених ст. 32 Закону України «Про вищу 
освіту» від 01 липня 2014 року, Закону України «Про авторське право і 
суміжні права», Статуту ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» у ДВНЗ «ПДТУ» запроваджена система перевірки на плагіат 
підручників, посібників, монографій, інших видань співробітників, а також 
магістерських робіт студентів. Положення «Про запобігання плагіату у 
випускних кваліфікаційних роботах здобувачів магістерського рівня вищої 
освіти» затверджене Вченою радою ДВНЗ «ПДТУ» від 25.10.2018 р., протокол 
№ 4. Відповідне програмне забезпечення Plagiat.pl, Unicheck встановлене на 
комп’ютерах науково-технічної бібліотеки.

Система забезпечення якості підготовки студентів ДВНЗ «ПДТУ», у  
тому числі магістрів за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні 
системи автоматизації та електропривод» із спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» відповідає Закону 
України «Про вищу освіту» та основним концепціям забезпечення якості в 
Європейському просторі вищої освіти, а також національному стандарту 
України «Системи управління якістю» таДСТУ ISO 9001:2009.



10. Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи щодо підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» у ДВНЗ «ПДТУ» експертна комісія 
відзначає:

1. Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» і на кафедрі систем автоматизації та 
електроприводу здійснюється згідно концепції освітньої діяльності, освітньо- 
професійної програми, навчальних планів, вимог нормативних документів та 
навчально-методичних документів вищої освіти. В проектну групу з розробки 
освітньо-професійної програми увійшли 4 особи: 1 доктор технічних наук, 
професор і 3 кандидати технічних наук, доценти. Гарантом освітньої програми 
є кандидат технічних наук, доцент С.К. Поднебенна. Науково-педагогічний 
стаж членів групи перевищує 10 років. Зміст підготовки здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» відповідає встановленим вимогам. Навчальні і робочі плани 
освітньо-професійної програми «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» включають комплекс нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін (загалом 16 дисциплін, науково-дослідна практика і виконання 
магістерської роботи), їх складено відповідно до чинної освітньої програми. 
Термін підготовки здобувачів спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» складає 1 рік 4 місяці, навчальний час 
становить 90 кредитів.

2. Всі викладачі дисциплін навчального плану мають науково- 
педагогічний стаж понад 2 роки, науковий ступінь і вчене звання, що значно 
перевищує 60 відсотковий показник. Викладачі мають високий рівень 
активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох показників п. 
ЗО Ліцензійних умов. Частка докторів наук, професорів складає 27 % і на 7 % 
перевищує показник п. 29 Ліцензійних умов. Кадрове забезпечення кафедри 
систем автоматизації та електроприводу відповідає вимогам провадження 
освітньої діяльності здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» із спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за другим 
магістерським рівнем. Кваліфікація науково-педагогічних працівників 
університету і кафедри забезпечує високий рівень підготовки здобувачів.

3. В ДВНЗ «ПДТУ» проводиться постійна робота з вдосконалення 
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Забезпеченість 
приміщеннями для навчання складає 6,65 м2/на одну особу, що на 2,25 
перевищує нормативний показник. Кафедра систем автоматизації та 
електроприводу має в своєму розпорядженні 1 лекційну аудиторію, яка 
оснащена мультимедійним обладнанням, 3 спеціалізовані лабораторії. Для 
проведення потужних обчислень використовуються загальноуніверситетські



комп’ютерні лабораторії, оснащені сучасною комп’ютерною технікою. 
Лабораторна база та дослідницьке приладдя кафедри постійно оновлюється, е 
2019 році планується відкриття сучасної лабораторії частотного приводу на 
базі обладнання фірми Siemens та сучасної вимірювальної техніки. Таким 
чином, кафедра САтаЕП володіє необхідними засобами навчання, а існуюча 
матеріально-технічна база університету відповідає вимогам для підготовки 
магістрів за освітньою програмою «Електромеханічні системи автоматизації 
та електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка».

4. Дисципліни начального плану підготовки магістрів забезпечені 
робочими програмами, що складаються щосеместрово, та розміщуються в 
репозитарії науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ». У комп’ютерних 
класах навчання відбувається з використанням інтернет-технологій, 
мультимедійних систем, системи дистанційного навчання Moodle, кількість 
комп’ютерних місць на 100 студентів складає 13,5; забезпеченість 
мультимедійним обладнанням для одночасного користування в навчальних 
аудиторіях Університету становить 45,3. Таким чином, стан навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу здобувачів 
магістерського рівня освітньої програми «Електромеханічні системи 
автоматизації та електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка» відповідає Ліцензійним умовам та 
Державних вимог щодо акредитації.

5. Якість підготовки здобувачів другого магістерського рівня освітньої 
програми «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» із 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
відповідає вимогам системи вищої освіти.

6. Система управління якістю вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» відповідає 
Положенню, що розроблене на підставі Закону України «Про вищу освіту» 
та положенням «Системи управління якістю» ДСТУ ISO 9001:2009.

Підставами для акредитації освітньої програми освітньої програми 
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» із спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» є те, що кадрове, 
навчально-методичне, технологічне та інформаційне забезпечення, а також 
якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
освітньої програми «Електромеханічні системи автоматизації та 
електропривод» із спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» другого (магістерського) рівня у ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» відповідає вимогам системи вищої освіти 
України та забезпечує державну гарантію якості освіти.



зо
Зауваження і пропозиції
Комісія вважає необхідним висловити також зауваження і пропозиції, 

які не впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але дозволять 
поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти:

1. Продовжити розпочату в університеті актуальну роботу щодо 
запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових, навчально- 
методичних, магістерських, дисертаційних роботах.

2. Поширити участь магістрів у виконанні наукових розробок кафедри, 
здійснення самостійних пошукових досліджень, написанні наукових 
статей, виступах на наукових конференціях та олімпіадах, сприяти 
виконанню прикладних наукоємних магістерських робіт державною мовою.

3. Забезпечити 100% розміщення на веб-сайті університету навчально- 
методичних комплексів дисциплін із можливістю вільного доступу 
студентів до інформаційних ресурсів.

4. Продовжити систематичне поповнення бібліотечних фондів сучасною 
літературою з фаху вітчизняних та зарубіжних авторів.

5. Запровадити нові форми та методи профорієнтаційної роботи з метою 
збільшення контингенту студентів у відповідності до ліцензійного обсягу.

Експертна комісія на підставі перевірки результатів діяльності на місці 
робить висновок про можливість акредитації освітньої програми
«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» із спеціальності 
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на кафедрі 
систем автоматизації та електроприводу в Державному вищому навчальному 
закладі «Приазовський державний технічний університет» на другому 
магістерському рівні.

Голова експертної комісії: 
д.т.н., професор, завідувач кафедри 
теоретичної електротехніки
Національного технічного університету 
України «Київський політехнічний 
інститут ім. І.Сікорського»
Член експертної комісії: 
д.т.н., професор, завідувач кафедри 
електротехніки та електромеханіки 
Дніпропетровського національного 
університету залізничного транспорту

М.Я. Островерхое

А.М. Муха

В.С. Волошин



Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог 
до акредитації освітньої діяльності Державного вищого навчального 

закладу «Приазовський державний технічний університет» за освітньою 
програмою «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод» із 
спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

на другому (магістерському) рівні

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347

Назва показника (нормативу)
Зазначення г 

(магісте
юказника (нормативу) за другим 
эським) рівнем вищої освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Наявність у закладі освіти випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, відповідальної за 
підготовку здобувачів вищої освіти

+ + -

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

+ -І- -

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

3.2. наукового ступеня та вченого звання за відповідною 
або спорідненою спеціальністю + + -
3.3. стажу науково-педагогічної та/або наукової роботи не 
менш як 10 років + + -
4. Наявність у науково-педагогічних та наукових 
працівників, які здійснюють освітній процес (групи 
забезпечення), стажу науково-педагогічної діяльності 
понад два роки та рівню наукової та професійної 
активності, який засвідчується виконанням не менше 
чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті ЗО 
Ліцензійних умов

+ + -

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

+ + -

6. Частка у складі групи забезпечення науково- 
педагогічних (наукових) працівників для рівня магістра:
6.1. які мають науковий ступінь та/або вчене звання, % 60 91 +31
6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора, % 20 27 +7

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

не більше 
ЗО 29,2 -0,8

8. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної спеціальності:



8.1.3 науковим ступенем доктора наук та вченим званням + + .

8.2. з науковим ступенем та вченим званням + + -

8.3. з науковим ступенем або вченим званням + + _

9. Наявність на кафедрі доктора наук відповідної або 
спорідненої спеціальності + + -
10. Наявність трудових договорів (контрактів) з усіма 
науково-педагогічними працівниками та/або наказів про 
прийняття їх на роботу

+ + -

Вимоги згідно наказу від 30.12.2015 р. № 1187

Назва показника (нормативу)
Зазначення г 

(магісте
юказника (нормативу) за другим 
эським) рівнем вищої освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

1. Т е х н о л о г іч н і
щодо матеріально-техніч 
освітньої діяльності у а

і в и м о г и  
того забезпечення 
Ьері вищої освіти

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

2,4 6,65 +4,25

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

ЗО 45,3 +15,3

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

3.2. пунктів харчування -І- + -

3.3. актового чи концертного залу + + -

3.4. спортивного залу + + -

3.5. стадіону та/або спортивних майданчиків + + -
3.6. Медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30

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

+ + -

2. Т е х н о л о г іч н  
щодо навчально-методич 
освітньої діяльності у cq

і  в и м о г и  
ного забезпечення 
Ьері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + + -

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

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану + -1- -

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

+ + -

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик + -1- -

6. Забезпеченість студентів навчальними матеріалами з 
кожної навчальної дисципліни навчального плану -1- + -

3. Т е х н о л о г іч н  
щодо інформаційного 

освітньої діяльності у сц

і  в и м о г и  
> забезпечення 
Ьері вищої освіти

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

не м енш  як 
п ’ять

12 +7



електронному вигляді найм енува
нь

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

+ + -

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

+ + -

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

60 100 +40

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689

Назва показника (нормативу)
Зазначення п 

(магісте
оказника (нормативу) за другим 
зським) рівнем вищої освіти

Норматив Фактично Відхилення
1 2 3 4

/ . Я кісні характ ерист ики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, години, форми контролю,
%

100 100 -

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

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

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки 
фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально -  
економічної підготовки:

Не передбачено навчальним 
планом2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90

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

2.2. Рівень знань студентів з природно -  наукової 
(фундаментальної) підготовки:

Не передбачено навчальним 
планом2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90

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

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 76,2 +26,2

3. Організація наукової роботи



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

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

+ + -

Г олова експертної комісії: 
д.т.н., професор, завідувач кафедри 
теоретичної електротехніки
Національного технічного
університету України «Київський 
політехнічний інститут ім. 
І.Сікорського»
Член експертної комісії: 
д.т.н., професор, завідувач кафедри 
електротехніки та електромеханіки 
Дніпропетровського національного 
університету залізничного 
транспорту імені академіка 
В.Лазаряна 
З висновками експ 
ознайомлений^о^*^^
В.о. ректор 
д.т.н., про

М.Я. Островерхое

А.М. Муха

В.С. Волошин


