
ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
Міністерства освіти і науки України ^

за результатами проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії 
зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

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

«Приазовський державний технічний університет»

м. Маріуполь
5 грудня 2018 р.

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
ПОЛОЖАТ Закону України^ «Про вищу освіту» та пункту Положена. про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальн 
з а в а д а  та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабшету 
міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», та на виконання наказу Міністерств 
освітивнауки України № 1876-л від 09 листопада 2018 року, експертна комісія у
складі:
Плєшков
Петро Григорович

Кулик
Володимир Володимирович

- завідувач кафедри електротехнічних систем та 
енергетичного менеджменту Центральноукраін- 
ського національного технічного університету, 
кандидат технічних наук, професор, голова 
комісії;
- професор кафедри електричних станцій та систем 
Вінницького національного технічного універси
тету, доктор технічних наук, доцент.

у період з З грудня по 5 грудня 2018 року безпосередньо в закладі вищої освіти 
Державний вищий навчальний заклад «Приазовськии державний технічніш 
університет» здійснювала акредитаційну експертизу осштньо-професшно 
програми «Системи управління виробництвом і розподілом елек^ ое“ рГ" “ 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за дру , 
(магістерським) рівнем вищої освіти. Проведення акредитаційної експертизи 
відповідало вимогам нормативних документів Міністерства освіти і науки України 
щодо акредитації закладів вищої освіти. За результатами проведено, експертизи
комісія встановила наступне.

1. Загальна характеристика навчального закладу

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

Юридична адреса: 87555, Донецька область, м. Маріуполь, вулщ
Університетська, 7.

Тел.: (0629) 333416; 332108;
факс: (0629) 529908; 529924;

П.Г. Плєшков



сайт: www.pstu.edu
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 

університет» (ДВНЗ «ПДТУ») створено постановою Кабінету Міністрів України 
від 25 листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського металургійного 
інституту, який був заснований у листопаді 1930 року.

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 ЗО серпня 2016 року та зареєстрований Міністерством освіти і науки 
України 04 травня 2017 року;

- довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного реєстру 
вищих навчальних закладів А01 № 035596 від 11 лютого 2009 року;

- довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України, видана 14 травня 2017 року;

- сертифікат про акредитацію НД № 0588732, виданий 07 серпня 2017 року 
відповідно до рішення ДАК від 01 березня 2016 року, протокол № 120, термін дії 
сертифікату до 1 липня 2026 року.

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 «Системи управління 
виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка:

- концепція освітньої діяльності за освітньою програмою;
- освітньо-професійна програма «Системи управління виробництвом і 

розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка другого (магістерського) рівня вищої освіти;

- навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка та 
пояснювальна записка до нього;

- кадрове забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
освіти; ,

- відомості про якісний склад групи забезпечення освітньо-професійно1
програми спеціальності;

- 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 програмами дисциплін та їх зміст;
- інформація про результати освітньої діяльності;

http://www.pstu.edu


- плани роботи кафедри та індивідуальні плани викладачів.
Приазовський державний технічний університет готує фахівців за першим і 

другим рівнями вищої освіти з 44 спеціальностей, у тому числі за першим рівнем 
«бакалавр» - 27 спеціальностей, за другим рівнем «магістр» - 44 “ ещальності. 
Підтверджені повноваження на міжнародні сертифікати ISO-9001 та ibU-l4UUi.

Освітній процес у ДВНЗ «ІІДТУ» забезпечують 322 НПП (72 4 /о мають 
вчений ступінь), з них - 50 докторів наук та/або професорів (15,5 /о), Iw  -
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 ЮНІ,  м , 
що відповідає 100 % забезпеченості здобувачів вищої освіти. 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 13,54. ^

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 4322 особи, у тому числі 2659 за 
денною формою навчання, 1663 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-педагогічгі 
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 Волошин В’ячеслав Степанович - доктор технічних 
наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної 
кадрової академії, нагороджений орденом «Святий Дмитро Солунський» 
ступеня, почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед



українським народом. Керуючись статтею 10 Закону України «Про центральні 
органи виконавчої влади», відповідно до Положення про Міністерство освіти і 
науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
16.10.2014 р. № 630 (зі змінами), наказом МОН України № 375-к від 10.09.20 р. 
Волошин В.С. призначений виконуючим обов'язки ректора з 13.09.2018 р. Копії 
документів про освіту, наукові ступені, вчені звання, особовий листок з обліку
кадрів наведені в матеріалах самоаналізу.

Випускаючою кафедрою здобувачів другого (магістерського) рівня за 
спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка є 
кафедра «Електроенергетичні комплекси та системи» (ЕКС).

Завідувач кафедри електроенергетичних комплексів та систем, кандидат 
технічних наук Саравас Вікторія Євгенівна працює в ДВНЗ «ПДТУ» протягом 12 
років, з них має науково-педагогічний стаж 10 років, автор 35 наукових ро іт, у 
тому числі має публікації у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних 
баз даних 1 патент, 7 навчально-методичних розробок, 1 монографію, І 
навчальний посібник. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за 
спеціальністю 05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи, з 2017 р. по _018 р. 
виконувала обов'язки завідувача кафедри електрифікації промислових 
підприємств, у 2018 році обрана вченою радою університету на посаду завідувача 
кафедри електроенергетичних комплексів та систем. Веде науково-дослідницьку 
роботу за держбюджетною тематикою, є відповідальним виконавцем науково- 
дослідницької роботи, що виконується згідно договору про наукове 
співробітництво від 01.01.2018 р. між ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» і Херсонської державної морської академією, Інститутом газу 
Національної академії наук України, Національним транспортним університетом, 
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом, Українським 
державним університетом залізничного транспорту, Державним^ підприємством 
«Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут». \  
листопаді 2017 р. пройшла стажування у Collegium Civitas (м. Варшава, Польша) за 
напрямом «Інтернаціоналізація та міжнародна мобільність в освіті». У грудні 
2017 р. пройшла навчання у ІДентрі інноваційного підприємництва ДВНЗ «ПДТУ» 
за програмою: «Основи інноваційного підприємництва: практика створення 
стартапу, як засіб комерціалізації результатів наукових розробок». В жовтні 2018 р. 
отримала сертифікат, який підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2.

Кафедра ЕКС має потужний професорсько-викладацький склад. На кафедрі 
працюють 2 професори (25 %), доктори технічних наук, один з них - академік 
Академії наук вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, 
лауреат премій ім. Ярослава Мудрого і Святого Володимира АН Вищої школи 
України, почесний доктор вищих навчальних закладів Угорщини, Польщі, 
Німеччини, другий - академік Академії наук вищої освіти України; 5 кандидатів 
технічних наук (62,5 %), з них 4 мають вчене звання доцента, штатних 
співробітників; 1 асистент, аспірант. Середній вік викладачів - 55 років. ? 
викладачів кафедри захистили докторські та кандидатські дисертації за 
спеціальністю 05.14.02 - «Електричні станції, мережі і системи», 1 викладач - за 
спеціальністю 05.09.03 - «Електротехнічні комплекси та системи», 1 викладач - за 
спеціальністю 05.09.05 - «Теоретична електротехніка».

Кваліфікація кадрового складу кафедри електроенергетичних комплексів та



систем дозволяє забезпечити високий рівень підготовки здобувачів вищої осв 
що навчаються за освітньо-професійною програмою «Системи управлі 
виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності і .  
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, що акредитується. _

Висновок: 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 освітньо- 
професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Кваліфікація кадрового складу кафедри електроенергетичних 
комплексів та систем забезпечує високий рівень підготовки здобувачів вищої 
освіти, що навчаються за освітньо-професійною програмою «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.

2. Формування контингенту студентів
*

В своїй профорієнтаційній роботі кафедра електроенергетичних комплексів 
та систем керується Умовами прийому до закладів вищої освіти України поточного 
року, Правилами прийому до ДВНЗ «ПДТУ», затвердженими в установленому
порядку. . . . - 1/11

Формування контингенту студентів в університеті зі спеціальності 14 і
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка другого (магістерського) 
рівня проводиться відповідно до ліцензійного обсягу, який складає 129 осіб.

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 ЕКС.

У цьому навчальному році на першому курсі навчаються 4 магістри денної та 
5 магістрів заочної форм навчання, на другому курсі, відповідно - 10 та 7 магістрів^

Планування набору студентів кафедрою здійснюється з урахуванням потреб
підприємств та організацій міста та регіону.

Магістри спеціальності приймають участь в проектах «Школа-3 - 
Комбінат» на замовлення ПрАТ «МК «Азовсталь» та «Крок у майбутнє» на 
замовлення ПрАТ «ММК ім. Ілліча». Це дає їм можливість пріоритетного 
працевлаштування на підприємствах Метінвест-Холдінгу. Щорічно до 40-50 % 
випускників працевлаштовуються на ці підприємства. Крім того до 30-40 /о 
випускників працевлаштовуються на підприємствах ДП НЕК «Укренерго», AT 
ДТЕК «Донецькі електромережи», в електроенергетичні служби інших
підприємств.

Висновок: Експертна комісія встановила, що формування контингенту 
здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» здійснюється відповідно чинних нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України. Зміст, форми і методи профорієнтаційної

П.Г. Плєшков



„оботи сприяють позитивній динаміці у формуванні контингенту студентів 
вїн ь о професійної програми «Системи ^ а . ^ ж я  виро —  

розподілом електроенергії» зі спец.альності 141 Електроенергет 
електротехніка та електромеханіка.

3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти

Освітній процес підготовки здобувачів освітньо-професійної програми 
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» 31 спеціальнеє 
м Г  Е леГроГергРика! електротехніка та електромеханіка здійснюється 
відповідно до вимог та засобів діагностики

р Х Г д а Г О  - 1 Рік, 4 місяць
Н а ~ Т п Г „  с™ астьсяРз 90 кредитів СКІС (один кредит ЄКТС дорівнює 0 
годин) включає комплекс нормативних і вибіркових навчальних дисципл 
структурований за циклами: дисципліни соціально-гуманітарної підготов™ (9 
кредиті, 270 академічних годин) і професійно-практичної підготовки (51 кред 
1530 академічних години), їх кількість на навчальний рік Р
шістнадцять Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки включають 
“ Г  «Ділова іноземна мова», «Внутрішньофірмовий менеджменті 
«Педагогіка вищої школи». На переддипломну практику відведено 9, а

вимогам щодо підготовки

висококваліфікованих фахівців, оскільки поєднує в собі аи^ 7 т Т ^ о н ш і ч н ої 
практичної підготовки, так і дисципліни соціально-гуманітарної та еконошч 
підготовки Навчальний план враховує потреби ринку пращ і особистості шляхом 
” еГ я  дисциплін, пов’язаних з необхідністю швидкої соціальної адаитац 
випускників на перших робочих місцях, набуття певних знань у сферах економі 
підприємства, управління колективом, психології, сучасних засобів комунікації

Т0Щ°' Структура навчального плану передбачає дотримання принципів 
безперервності навчання, наступності та ступневості підготовки магістрів зі 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка після 
вивчення дисциплін плащ підготовки бакалаврів.
спеціальних дисциплін враховує вимогу поступового накопичення знань, 
необхідних для подальшого засвоєння комплексних дисциплін.

Т иклТ ачам и кафедри електроенергетичних комплектів та 
навчальні та робочі програми дисциплін за навчальним п ^ом ^Зш стпротр:ш  
відповідає вимогам щодо набуття студентами обсягу знань, компетентно 
навичок необхідних для успішної діяльності у освітніх і наукових установах,
промислових підприємствах і організаціях. поштивого процесу і

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

/
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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-професійна програма, 
концепція освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою надані в 
акредитаційній справі.

Висновок: Комісія перевірила наявність концепції освітньої діяльності, 
освітньо-професійної програми, навчального плану підготовки здобувачів 
вищої освіти, навчальних, робочих програм, пакетів комплексних 
контрольних робіт з дисциплін навчального плану та відзначає відповідність 
змісту підготовки магістрів зі спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної програми «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» 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 ДВЕ13 «ПДТУ», який забезпечує освітній процес зі спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка освітньо-професійної 
програми «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії». 
Аналіз перевірених документів показує, що структура кадрового потенціалу 
науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку магістрів, 
відповідає нормативам.

Згідно плану підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка здійснення освітнього 
процесу проводиться 12 науково-педагогічними працівниками, що викладають 17 
дисциплін (включаючи дисципліни вільного вибору студента): З - з а  дисциплінами 
соціально-гуманітарної підготовки, всі кандидати наук: доцент Ташкінова О.А., 
кандидат соціологічних наук; доцент Захаренко Н.С., кандидат економічних наук; 
доцент, завідувач кафедри іноземних мов Лазаренко Л.М., кандидат педагогічних 
наук. Дисципліни професійної та практичної підготовки, включаючи дисципліни 
вільного вибору студентів, викладаються 9 науково-педагогічними працівниками, з 
них 3 доктори наук: професори Жежеленко І.В., Саєнко Ю.Л., доктори технічних 
наук; професор Верескун М.В., доктор економічних наук; 6 кандидатів наук: 
кандидати технічних наук, доценти кафедри ЕКС Бараненко Т.К, Еорпинич А.В., 
завідувач кафедри ЕКС, доцент Саравас В.Є., доцент кафедри систем автоматизації 
та електроприводу Поднебенна С.К., доцент кафедри охорони праці й 
навколишнього середовища Бурко В.А.; кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри економічної теорії та підприємництва Швець Е.О.

Таким чином, у складі науково-педагогічних працівників, задіяних у 
здійсненні освітнього процесу здобувачам вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі



спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, частка 
викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання, складає 100 %, частка 
викладачів, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора, складає 25 %.

В проектну групу з розробки освітньо-професійної програми увійшли З 
особи: 1 доктор технічних наук, професор і 2 кандидати технічних наук, доценти. 
Керівником проектної групи є доктор технічних наук, професор Жежеленко Ігор 
Володимирович. Професор Жежеленко І.В. мас науково-педагогічний стаж 51 рік, 
автор більш 550 наукових та методичних праць, у тому числі більш 25 монографій, 
навчально-методичних посібників та підручників, 8 патентів на винаходи.
І.В. Жежеленко є відомим в Україні та за кордоном фахівцем у галузі 
електроенергетики.

Відповідальність за виконання освітньої програми за спеціальністю 
покладено на групу забезпечення спеціальності, члени якої особисто беруть участь 
в освітньому процесі і відповідають кваліфікаційним вимогам. В групу 
забезпечення освітніх програм спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка увійшли 11 науково-педагогічних працівників, з 
них 3 доктори технічних наук, професори Жежеленко І.В., Саєнко Ю.Л., 
Еулаков С.В.; 7 кандидатів технічних наук: доценти Бараненко Т.К, Еорпинич А.В., 
Бурлака В.В., Дяченко М.Д., Поднебенна С.К. та Скосирєв В.Е., Саравас В.Є., 1 
асистент, аспірант Молчан А.В.

Таким чином, у складі науково-педагогічних працівників, що входять у 
групу забезпечення освітніх програм спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка, частка тих, хто має науковий ступінь та/або 
вчене звання складає 91 %, що на 31 % перевищує нормативний показник (60 % 
відповідно п. 29 Ліцензійних умов). Частка тих, хто має науковий ступінь доктора 
наук та/або вчене звання професора складає 27 %, , що на 7 %  перевищує 
нормативний показник (20 %  відповідно п. 29 Ліцензійних умов).

Частка науково-педагогічних працівників за основним місцем роботи, які 
здійснюють освітній процес і мають стаж роботи 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 становить 100 %.

Частка науково-педагогічних працівників, які мають трудові договори 
(контракти) та наказ про прийняття їх на роботу, становить 100 %.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу, що забезпечує 
освітній процес зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка, здійснюється відповідно до планів підвищення кваліфікації. За 
останні 5 років 100 % викладачів кафедри ЕКС підвищили кваліфікацію в Інституті 
підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» з використанням матеріалів, отриманих на 
ПрАТ «ММК ім. Ілліча», ПрАТ «МК «Азовсталь» та інших; за кордоном: 
Республіка Польща, м. Лодзь - Лодзький технічний університет, м. Варшава - 
Відділ міжнародного співробітництва та просування. Результати проходження 
стажувань та інших форм підвищення кваліфікації використовуються викладачами 
кафедри в навчальній, науковій, методичній та практичній діяльності.

На кафедрі ЕКС функціонує аспірантура, в якій на даний час навчаються два 
аспіранта: асистент кафедри Молчан А.В. (з грудня 2016 р.), випускник кафедри 
Любарцев В.В. (з вересня 2018 р.).



Викладачі кафедри ЕКС приймають активну участь у науковій діяльності 
ДВНЗ «ПДТУ». На кафедрі в межах робочого часу викладачів (другої половини 
робочого дня) виконуються науково-дослідні роботи, що визначаються науковими 
напрямками, в яких беруть участь всі науково-педагогічні працівники кафедри. 
Крім того за останні п’ять років викладачі кафедри приймали участь у виконанні 8 
держбюджетних НДР за замовленням МОН України: «Електромагнітна сумісність 
промислових споживачів» (2012 -  2013 рр.), «Забезпечення електромагнітної 
сумісності перетворювачів частоти та мережі живлення з метою оптимізацїї 
енергетичних показників» (2012 -  2013 рр.), «Підвищення ефективності та якості 
електропостачання промислових підприємств» (2013 -  2014 рр.), «Оптимізація 
режимів та удосконалення управління системами електропостачання підприємств» 
(2014 — 2015 рр.), «Дослідження перенапруг в електричних мережах з ізольованою 
нейтраллю за наявності ферорезонансних явищ» (2013 — 2015 рр.), «Підвищення 
надійності функціонування електричних систем з урахуванням якості 
електроенергії» (2014 — 2015 рр.), «Інтегральна оцінка електромагнітних втрат і 
збитків у масштабах України, оптимізація якості електроенергії в електричних 
мережах» (2015 — 2017 рр.), «Підвищення надійності та оптимізація режимів 
електроспоживання промислових і міських об'єктів з нелінійними й різкозмінними 
навантаженнями» (2017-2019).

Крім того виконано дві госпдоговірні роботи: «Моніторінг режимів 
електричних мереж, від яких живляться перевантажні машини другого 
перевантажувального комплексу та вуглеперевантажувального комплексу (ВПК)», 
замовник — ДП «Маріупольський морський торговельний порт», обсяг 
фінансування -  97 тис. гри. (2013 -  2014 рр.), «Підвищення надійності та 
ефективності системи електропостачання», замовник — ПАТ «МК «Азовсталь», 
обсяг фінансування -  330 тис. грн. (2014 -  2015 рр.).

Кафедра активно працює над створенням навчальних посібників і 
монографій. За період з 2013 по 2017 рр. опубліковано:

1. Electromagnetic compatibility in electric power supply systems: textbook for 
institutions of higher education / I.V. Zhezhelenko, A.K. Shidlovskiy. G.G. Pivnyak, 
Yu.L. Sayenko. -  Dnipropetrovsk: National Mining University, 2013. -  239 p.

2. Пивняк E.E. Расчеты показателей электромагнитной совместимости: 
учеб, пособие / Е.Е. Пивняк, И.В. Жежеленко, Ю.А. Папаика ; М-во образования и 
науки Украины, Нац. горн. ун-т. -  Д.: НЕУ, 2014. -  113 с.

3. Pivnyak G.G. Transients in Electric Power Supply Systems [Electronic 
resource] : textbook for students of higher educational institutions / G.G. Pivnyak, I.V. 
Zhezhelenko, Y.A. Papaika. - Third edition revised and expanded. - Switzerland : Trans 
Tech Publications Ltd, 2016. - X, 382 p.

4. Перехідні процеси в системах електропостачання: підручник і 
Е.Е.Півняк, І.В.Жежеленко, Ю.А.Папаїка, Л.І.Несен; за ред. Е.Е. Півняка; Держ. 
вищий навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - 5-те вид., доопрацьоване та допов. - Дніпро: 
НЕУ, 2016.- 599 с.

5. Еорпинич А.В. Математические задачи электроэнергетики: учебное 
пособие / А.В. Еорпинич, В.Е. Саравас. -  Мариуполь: ПГТУ, 2016. -  141 с.

6. Качество электроэнергии: современные требования и их обеспечение в 
электрических сетях железных дорог / С.Н. Епифанцев, И.В. Жежеленко, В.А. 
Овсейчук [и др.]. - Москва: Эко-Пресс, 2014. - 263 с.



7. Сиченко В.Г., Саенко Ю.Л., Босий Д.О.: Якість електричної енергії у
тягових мережах електрифікованих залізниць: монографія / За загальною 
редакцією Сиченка В.Г. -  Дн-вск: Видавництво ПФ "Стандарт -  СерВіс", 2015. -  
344 с. ‘

8. Жежеленко И.В. Энергоэффективность систем электроснабжения. 
Интегральная оценка электромагнитных потерь и убытков в масштабах Украины, 
оптимизация качества электроэнергии в системах электроснабжения : монография. 
-  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. -  244 с.

9. Саравас В.Е. Несинусоидальные режимы в электрических сетях с 
вентильными двигателями и асинхронно-вентильными каскадами : монография / 
В.Е. Саравас. -  Мариуполь: ПЕТУ, 2017. -  151 с.

10. Жежеленко И.В. Основы теории линейных электрических цепей с 
сосредоточенными параметрами постоянного и переменного токов в 
установившемся режиме: учеб, пособ. / И.В. Жежеленко, В.В. Леонов. -  
Мариуполь: ПЕТУ, 2017. -  116 с.

Кафедра бере активну участь у міжнародній діяльності університету. З 
15.10.2010 р. по 04.10.2013 р. співробітники кафедри приймали участь у 
міжнародному проекті TEMPUS PROMENG. В рамках програми «Польський 
Erasmus в Україні» в ВУЗах Польщі в 2015 р. проходили включене навчання 6 
студентів кафедри. 23.09.2015 р. в дисертаційній раді Лодзського технічного 
університету успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії колишній аспірант і стажист-дослідник ДВНЗ «ПДТУ» Халіл Селім 
Тамер Мохамед (Єгипет). Науковим керівником з української сторони був 
О.В. Еорпинич, доц., к.т.н.

Впродовж тривалого часу (близько 30 років) між кафедрою 
електроенергетичних комплексів та систем та Інститутом електроенергетики 
Лодзького технічного університету (Польща) діє двосторонній договір про 
співпрацю в важливих напрямках вищої освіти та наукових досліджень. В рамках 
цього договору практично щорічно проводиться обмін групами студентів для 
проходження технологічної практики. 30-річний досвід спільної роботи в області 
якості електроенергії співробітників Інституту електроенергетики Лодзького 
технічного університету (м. Лодзь, Польща) та співробітників кафедри 
електроенергетичних комплексів та систем дозволив перемогти у конкурсі 
спільних українсько-польських науково-дослідних проектах з реалізацією у 2018 - 
2019 рр. - «Якість електроенергії в розподільних мережах з розподіленою 
генерацією». Для виконання проекту з МОН України укладено договір № М/136- 
2018 від 22.08.2018, керівник д.т.н., проф. Саенко Ю.Л. Крім того подана заявка на 
участь в проектах в рамках програми «Еоризонт 2020» «Safety in an evolving road 
mobility environment» та «Upgrading transport infrastructure in order to monitor noise 
and emissions».

Висновок: Кадрове забезпечення кафедри електроенергетичних
комплексів та систем відповідає вимогам провадження освітньої діяльності 
освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.
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5. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності

Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» і кафедри ЕКС дає можливість 
забезпечити виконання викладацьким та навчально-допоміжним персоналом своїх 
функціональних обов’язків та дозволяє забезпечити якість підготовки здобувачів 
вищої освіти за існуючим обсягом. Кількість комп’ютерних місць на 100 студентів 
складає 13,54; забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять 
(згідно ліцензійного обсягу) - 4,59 м“, за фактом - 6,65 м2; забезпеченість 
мультимедійним обладнанням для одночасного користування в навчальних 
аудиторіях - 45,3 %. Загальна площа службових приміщень кафедри становить 
108,7 м2, предметних аудиторій - 621,3 м2. В своєму розпорядженні кафедра ЕКС 
має: 10 спеціалізованих лабораторій, що повністю забезпечують навчальний процес 
циклів спеціальних, загально-професійних та професійно-орієнтованих дисциплін; 
1 предметну аудиторію: 2 науково-дослідні лабораторії та майстерню. Обладнання 
лабораторій, якісний та технічний стан програмного забезпечення кафедри ЕКС 
дозволяють організувати належним чином якісну підготовку здобувачів вищої 
освіти зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
за другим рівнем вищої освіти: усі приміщення за площею, необхідним 
устаткуванням, оснащенням технічними засобами навчання повністю відповідають 
існуючим нормам і потребам (таблиця 5.1).

Таблиця 5.1 - Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів кафедри 
електроенергетичних комплексів та систем_______________________
Найменування лабораторії, 
спеціалізованого кабінету, 

їх площа, кв. метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування обладнання, устаткування, їх 
кількість

1 2 3
Лабораторія № 348 
«Релейного захисту та 
автоматики 
електроенергетичних 
систем» (60 м2)

Проектування 
цифрових систем 
релейного захисту 
та автоматики

Автоматизація 
електроенерге
тичних систем

1. Цифровий релей-ний термінал SIMENS 
7SV5121-5CA01 -0СА0/НН (2 од.)
2. Універсальні стенди перевірки релейного 
захисту У5053 (8 од.)
3. Комбіновані панелі захисту:
3.1 ЕПЗ-1636 (1 од.),
3.2 ДФ3201 (1 од.),
3.3 ШДЕ2801 (1 од.)

Лабораторія № 283 
«Теоретичних основ 
електротехніки та 
метрології» (72,6 м2)

Системи цифрової 
передачі даних і 
управління в 
електроенергетиці

1. Двопроменеві цифрові осцилографи
(ОWON PDS 5022S; АКТАКОМ АСК 2035; 
АКТАКОМ АСК 2034; АКИП-4113/1) (6 од.);
2. Мультиметри цифрові (SANWA PS510a,
DT 9205А; DT 9208А) (25 од.);
3. Мультиметри цифрові ВМ 150; (6 од.);
4. Мультиметри цифрові М3301) (6 од.);
5. Генератор сигналів заданої форми G4911 (6 од.).

Лабораторія № 80 
«Промислової електроніки 
та енергозбереження»
(80 м2)

Засоби
диспетчерського 
та технологічного 
управління

1. Комплект навчального обладнання 
"Автоматизовані системи контролю та обліку 
електроенергії"
2. Лабораторний комплекс дистанційного 
керування технологічними процесами



1 2 3
3. Комплект програмованих лічильників 
електроенергії;
4. Комплектний розподільний пристрій 6 кВ 
(5 комірок)

Кабінет дипломного та 
курсового проектування 
(18,1 м2)

Дипломне
проектування,
курсове
проектування

Ноутбуки:
1. ASUS Х5 ILseries (1 шт)
2. AsusExtensa 5220 (1 шт)
3. ASUS A52J (2пгг)

За останні 3 роки матеріально-технічна база кафедри електроенергетичних 
комплексів та систем була розширена для створення умов, при яких студенти 
кафедри можуть отримати знання і досвід, який відповідає сучасним тенденціям і 
вимогам. Для проведення лекційних занять був придбаний проектор Epson. Для 
проведення лабораторних і практичних занять з курсу «Теорія технічної 
діагностики систем автоматичного управління» було придбано шість комплектів 
струмовимірювальних клігців-ватметрів Brymen BM-157s. Для отримання 
поглиблених теоретичних і практичних знань у сфері професійної експлуатації, 
монтажу та ремонту електрообладнання для курсу «Автоматизація 
електроенергетичних систем» придбані 6 цифрових мультиметрів М3301 і 2 
цифрових мультиметра М33 02, які дозволяють вимірювати струм і напругу, 
частоту, активну, реактивну і повну потужність електричної мережі, коефіцієнт 
потужності, та 6 генераторів сигналу заданої форми G4911. Для курсу 
«Програмування для МП-систем» була придбана плата Arduino Uno, в основі якої 
лежить мікроконтролер ATmega328, і міні-комп'ютер Raspberry Pi, що дозволяє 
студентам оволодіти вміннями й навичками роботи із сучасними цифровими та 
мікропроцесорними пристроями передачі даних і управління.

В цілому кількість обладнання та устаткування, що є в наявності на кафедрі 
електроенергетичних комплексів та систем, цілком достатня для провадження 
освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою «Системи управління 
виробництвом і розподілом електроенергії».

Санітарно-технічний стан будівель, приміщень та споруд університету, 
кафедри, а також їх експлуатація відповідає вимогам нормативних документів. 
Розроблена і реалізується система контролю за дотриманням вимог техніки 
безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, що 
підтверджується відповідними документами.

Висновок: Експертна комісія встановила, що за рівнем розвитку 
лабораторної, матеріально-технічної бази, оснащеності сучасним обладнанням 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», кафедра 
електроенергетичних комплексів та систем відповідає нормативним вимогам 
щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти з підготовки магістрів за 
освітньо-професійної програмою «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.
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6. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти є 
основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» (НТБ). 
Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел та Інформаційна 
модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, здійснюється 
інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, проводиться її структурування, 
надається доступ до існуючих інформаційних джерел.

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб 
користувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки закладу вищої освіти, яка 
поєднує: традиційні фонди та послуги; електронний каталог бібліотеки, в тому 
числі віддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформується в електронну 
бібліотеку; власні Інтернет-ресурси відкритого доступу; засоби доступу до 
передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та баз даних; віртуальні 
довідкові служби; служби формування цифрових копій, електронна доставка 
документів та міжбібліотечний абонемент; віртуальні інформаційні або 
бібліографічні системи посилань на ресурси Інтернету.

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в тому 
числі навчальної літератури - 220451 примірників, наукової літератури - 291033 
примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 одиниці.

У складі електронної бібліотеки університету реалізовано наступний 
інформаційний сервіс:

- електронний каталог (ЕК), який є основою Інформаційного середовища 
університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;

- сайт електронних навчально-методичних матеріалів, який вміщує 
повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально-методичних 
видань, словників тощо;

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

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

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

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів (http://umm.pstu.edu) 
налічує понад 10000 документів. Сайт працює в оболонці програмного 
забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук і структурування інформації 
за ключовими словами, автором, назвою, роком та видом видання, факультетом, 
кафедрою.

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) - це інтерактивна 
платформа для інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки університету. 
Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 електронних наукових 
журналів відкритого доступу з прямими посиланнями на архіви, наведений перелік 
посилань до офіційних сайтів патентної та правової інформації, інших освітніх 
ресурсів.

Для забезпечення освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою 
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» бібліотека ПДТУ 
має достатню кількість фахових періодичних видань -  12 найменувань, зокрема:

http://umm.pstu.edu
http://ntb.pstu.edu


Advancesin Electrical and Computer Engineering, Електротехніка і Електромеханіка: 
Науково-практичний журнал, Electrical Engineering and Power Engineering: Science 
journal, Енергетика і автоматика: електрон, наук. фах. вид., Світлотехніка та 
електроенергетика: міжнар. наук.-техн. журн., Електротехнічні та комп’ютерні 
системи: науч.-техн. журн.

Завдяки участі вишу у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека України» 
науковці закладу вищої освіти отримують доступ до англомовної наукової 
інформації. Упродовж 2013-2017 рр. був наданий тріал доступ до більш ніж 20 баз 
даних наукової інформації. У 2017 році ПДТУ отримав доступ до міжнародних баз 
даних Scopus та Web of Science.

До послуг користувачів два абонементи та чотири читальних залів на 300 
посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м , у 
т.ч.: для зберігання фондів - 567,9 м, для обслуговування користувачів - 1320,1 м .

В університеті організовані електронні 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. 
Електронні читальні зали розташовані в навчальних корпусах університету і мають 
у своєму складові понад 70 автоматизованих робочих місць.

Електронна бібліотека закладу вищої освіти сприймається сьогодні 
користувачами як унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної 
інформації. Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий 
потенціал електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до 
різноманітних форм навчальних та наукових видань. Одним з переваг електронних 
бібліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і повнотекстових 
ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у режимі 24/7.

Висновок: Стан інформаційного забезпечення освітнього процесу 
відповідає державним вимогам з акредитації.

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.

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 відповідні пакети 
навчально-методичної документації, які включають програми дисциплін, робочі 
програми, методичні рекомендації до лабораторних робіт, практичних занять, до 
виконання курсових робіт або проектів, 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 ЕКС на плановій основі із щорічним складенням 
відповідного плану та періодичним розглядом його виконання на засіданнях 
кафедри. Навчальний процес забезпечено методичною літературою в достатній 
мірі.

Усі навчальні дисципліни, що входять до програми підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка на 100 %  забезпечені методичними матеріалами. Всі методичні 
матеріали також доступні для студентів в електронному вигляді через мережу 
Internet, сайт дистанційного навчання та сайт навчально-методичних матеріалів 
(http://umm.pstu.edu). Освітньо-професійна програма «Системи управління 
виробництвом і розподілом електроенергії» із спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти знаходиться у відкритому доступі на сторінці «Інформація» 
сайту ПДТУ (https:7/pstu.edu).

Засоби діагностування якості вищої освіти включають в себе питання до 
іспитів та заліків, тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань для 
комплексної перевірки знань з дисциплін та інше. Вони розробляються 
викладачами кафедри з урахуванням освітньо-професійної програми, робочих 
програм навчальних дисциплін. Склад цього виду методичного забезпечення 
навчального процесу залежить від виду контролю:

- вхідний (визначає початковий рівень та ступінь диференційованості знань 
у групі з метою забезпечення максимальної індивідуалізації викладання);

- поточний контроль як аудиторної, так і самостійної роботи студентів;
- підсумковий семестровий контроль (залік, іспит);
- контроль залишкових знань;
- контроль ректорських та комплексних контрольних робіт з дисциплін.
З усіх дисциплін навчального плану розроблені критерії оцінювання знань та 

вмінь студентів.
Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення та 

узагальнення знань, здобутих студентом, та їх застосування для комплексного 
вирішення фахового завдання. Керівництво курсовими роботами доручається 
найбільш кваліфікованим викладачам. Тематика курсових робіт відповідає 
завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практичними потребами 
фаху. Захист курсової роботи проводиться перед комісією у складі наукового 
керівника та одного з викладачів кафедри. Результати захисту курсових робіт 
оцінюються за стобальною шкалою. Курсові роботи зберігаються на кафедрі 
протягом трьох років, потім списуються в установленому порядку.

Для отримання другого (магістерського) рівня освіти студентами 
виконується магістерська робота. Для підготовки магістерських робіт на кафедрі 
розроблені та затверджені методичні вказівки, які містять рекомендації і вимоги, 
щодо написання магістерської роботи та її оформлення, а також основну тематику.

http://umm.pstu.edu


Тематика магістерських робіт є актуальною для великих промислових підприємств 
регіону і включає такі питання: розробка системи моніторингу підстанцій, 
дослідження принципів підвищення надійності енергосистеми, дослідження 
сучасних принципів вимірювання та реєстрації параметрів режимів, розробка 
цифрових вимірювальних трансформаторів струму, дослідження сучасних 
принципів захисту асинхронних електродвигунів, розробка автоматизованої 
системи раннього діагностування силового обладнання, розробка програмно- 
апаратного забезпечення комплексного захисту електричних двигунів і таке інше.

Висновок. Стан організаційного та навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії» відповідає нормативним вимогам

8. Результати освітньої діяльності спеціальності

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в університеті є 
складовою системи забезпечення якості вищої освіти в Україні. Система 
забезпечення якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) за 
освітньо-професійною програмою «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка відповідає вимогам Закону України «Про вищу освіту» від 
05.09.2017 р. № 2145-VIII та передбачає здійснення наступних процедур і заходів:

- визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;
- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення 
результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, 
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

- забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників;

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 
процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 
освітнім процесом;

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої 
освіти та кваліфікації;

- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів 
вищої освіти;

- інших процедур і заходів.
Результати самоаналізу формування якісного складу здобувачів вищої 

освіти, профорієнтаційної роботи, планів прийому вказують на те, що набір 
здобувачів вищої освіти до університету відповідає нормативним і законодавчим 
вимогам, профілю навчального заходу і потребам регіону.

З метою оцінювання якості навчання здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні освітньо-професійної програми «Системи управління



виробництвом і розподілом електроенергії» у ДВНЗ «ПДТУ» безпосередньо на 
місці було проведено комплексні контрольні роботи (ККР) для здобувачів із тих же 
дисциплін, що при самоаналізі: Охорона праці в галузі, Проектування цифрових 
систем релейного захисту та автоматики, Математичне моделювання 
електромеханічних та електротехнічних систем.

Для ККР було використано пакети завдань, розроблені викладачами кафедр 
ЕКС та Охорони праці та навколишнього середовища і затверджені в 
установленому порядку. Зведені результати виконання ККР здобувачами освітньо- 
професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії» при самоаналізі та акредитаційній експертизі відображено в табл. 
8.1. Результати ККР порівняно близькі з результатами ККР при самоаналізі.

За результатами ККР з дисципліни «Охорона праці в галузі» абсолютна 
успішність становить 100 % (розбіжність с самоаналізом - 0 %), якість успішності - 
80 % (розбіжність с самоаналізом - 20 %); з дисципліни «Проектування цифрових 
систем релейного захисту та автоматики» абсолютна успішність становить 100 % 
(розбіжність с самоаналізом - 0 %), якість успішності - 80 % (розбіжність с 
самоаналізом - 10%); з дисципліни «Математичне моделювання
електромеханічних та електротехнічних систем» абсолютна успішність становить 
100 % (розбіжність с самоаналізом - 0 %), якість успішності - 60 % (розбіжність с 
самоаналізом - 0 %).

За результатами всіх ККР абсолютна успішність - 100 %, якість успішності -
73 %. . .. .

Проведений вибірковий аналіз курсових робіт здобувачів вищої освіти на
другому (магістерському) рівні освітньо-професійної програми «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» свідчить про те, що 
здобувані продемонстрували достатній рівень теоретичних знань і вмінь. Аналіз 
результатів захисту курсових робіт показав абсолютну успішність — 100 /о, якість
успішності -  90 %. . . .

Аналіз результатів захисту звітів з практики здобувачів вищої освіти на 
другому (магістерському) рівні освітньо-професійної програми «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка свідчить про те, що 
здобувані показали достатній рівень практичної підготовки. Аналіз результатів 
захисту звітів показав абсолютну успішність — 100 %, якість успішності — 90 /о.

Комісією встановлено, що зазначені документи оформлені згідно з
вимогами.

Підсумкова атестація здобувачів за освітньо-професійною програмою 
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти передбачена у формі захисту магістерської 
кваліфікаційної роботи.

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.



Таблиця 8.1 - Результати виконання комплексних контрольних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, 
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Положення «Про запобігання плагіату у випускних кваліфікаційних роботах 
здобувачів магістерського рівня вищої освіти» затверджене Вченою радою ДВНЗ 
«ПДТУ» 25.10.2018 р., протокол № 4. Відповідне програмне забезпечення 
Plagiat.pl, Unicheck встановлене на комп’ютерах науково-технічної бібліотеки.

Висновок. Абсолютні та якісні показники успішності студентів 
відповідають державним акредитаційним вимогам щодо надання освітніх 
послуг з підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти.

9. Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі 
спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет» експертна комісія відзначає:

1. Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» і на кафедрі ЕКС 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 3 особи: 1 
доктор технічних наук, професор і 2 кандидати технічних наук, доценти. Науково- 
педагогічний стаж членів групи перевищує 16 років. Зміст підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка відповідає встановленим вимогам. Навчальні і робочі плани 
освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії» включають комплекс нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін (загалом 17 дисциплін, 8 з яких відносяться до блоків дисциплін 
вільного вибору студента; переддипломна практика і виконання магістерської 
роботи), їх складено відповідно до чинної освітньо-професійної програми. Термін 
підготовки здобувачів спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка складає 1 рік 4 місяці, навчальний час становить 90 кредитів.

2. Всі викладачі дисциплін за навчальним планом мають відповідний 
науково-педагогічний стаж, 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 групи забезпечення спеціальності складає 27 % і 
на 7 % перевищує показник п. 29 Ліцензійних умов. Кадрове забезпечення кафедри 
ЕКС відповідає вимогам провадження освітньої діяльності здобувачів вищої освіти 
зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. 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 ЕКС має в своєму розпорядженні достатньо 
предметних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням; навчальні й 
дослідницькі лабораторії з сучасним дослідницьким та технологічним 
обладнанням, вимірювальними пристроями. Лабораторна база та дослідницьке 
приладдя кафедри постійно оновлюється. Таким чином, кафедра ЕКС має необхідні 
засоби навчання, а існуюча матеріально-технічна база університету відповідає 
вимогам для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка .

4. Дисципліни начального плану підготовки магістрів забезпечені 
програмами. В репозитарії науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» розміщені 
навчально-методичні комплекси дисциплін. 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 другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка відповідає Ліцензійним умовам та Державних вимог щодо 
акредитації.

5. Якість підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і розподілом 
електроенергії» відповідає вимогам системи вищої освіти.

Підставами для акредитації освітньої програми «Системи управління 
виробництвом і розподілом електроенергії» є те, що кадрове, навчально-методичне, 
технологічне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» зі 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.

Зауваження і пропозиції

У процесі минулої акредитації спеціальності 8.05070106 «Системи 
управління виробництвом і розподілом електроенергії» були наведені наступні 
зауваження:

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.

Еолова експертної комісії



3. Активно залучати студентів до виконання курсових проектів та 
магістерських робіт англійською мовою з використанням останніх наукових 
досліджень, стимулювати до участі у міжнародних студентських конференціях.

4. Поглиблювати взаємозв’язки кафедри електрифікації промислових 
підприємств з провідними зарубіжними установами і закладами, здійснювати з 
ними обмін досвідом з організації навчального процесу та методики викладання.

З урахуванням наведених зауважень були проведені наступні заходи.
1. На даний час на кафедрі електроенергетичних комплексів та систем 

працюють 8 штатних співробітників, з них 2 доктори техн. наук, професори (25 /о),
5 кандидатів техн. наук, доцентів (62,5 %), 1 асистент. Працюючий на кафедрі 
асистент з грудня 2016 р. навчається в аспірантурі та після захисту дисертації 
поповнить основний штат кафедри в якості молодого викладача з науковим 
ступенем. Також з вересня 2018 р. в заочній аспірантурі навчається ™ ускник 
кафедри після закінчення магістратури в поточному році (працює в «
«АЗОВСТАЛЬ»). Після закінчення аспірантури та захисту дисертації планується
його робота на кафедрі. , оттІ

2. За останні 5 років матеріально-технічна база кафедри
електроенергетичних комплексів та систем була розширена для створення умов, 
при яких студенти кафедри можуть отримати знання і досвід який відповідає 
сучасним тенденціям і вимогам. Докладний перелік придбаного кафедрою
обладнання наведений в акредитаційній справі. п 1 „ 0/

3. Починаючи з 2015 р., на кафедрі регулярно проводиться захист 10-20 /о
дипломних проектів та магістерських робіт іноземною мовою, включаючи 
англійську. Студенти, які проходять навчання за другим (магістерським) рівнем 
освіти щорічно приймають участь у міжнародній науково-технічній конференції
«Університетська наука», що проводиться на базі ДВНЗ «ПДТУ».

4 В поточному році кафедра електроенергетичних комплексів та систем є 
виконавцем спільного українсько-польського науково-дослідного проекту 
(керівник -  Д.Т.Н., проф. Саєнко Ю.Л.). Однією зі складових цього проекту є 
використання результатів, отриманих в ході спільного виконання проекту, в 
навчальному процесі ВНЗ Польщі та України під час навчання студентів, 
підготовці кандидатських і докторських дисертацій та стажуванні співробітників. У 
зв’язку з цим на даний час вирішуються технічні питання постановки лабораторної 
роботи по дисципліні «Системи цифрової передачі даних і управління в 
електроенергетиці » на кафедрі електроенергетичних комплексів та систем ДВ 
«ПДТУ» з дослідження режимів роботи електричних мереж з розподілено 
генерацією на фізичних моделях фотоелектричних панелей та мікротурбши, що 
розташовані на території інституту електроенергетики Лодзького технічною 
університету, в дистанційному режимі.
У Заведений аналіз показує, що відповідно до зауважень контролюючих 
органів були розроблені та успішно реалізовані заходи по їх усуненню.

Комісія вважає необхідним висловити також зауваження і пропозиції, які не 
впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але дозволять поліпшити якість
підготовки з добувачів вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ».

І Більш активно залучати студентів спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка до виконання НДР як за державним 
замовленням, так і за замовленням підприємств.

П.Г. Плєшков



2. Узгоджувати тематику магістерських та науково-дослідних робіт 
студентів з реальними потребами підприємств регіону.

3. Збільшити кількість публікацій професорсько-викладацького складу 
кафедри у наукометричних виданнях, насамперед у Scopus та Web of Science.

Експертна комісія вважає, що кадрове, матеріально-технічне, навчально- 
методичне та інформаційне забезпечення, а також якість підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Системи управління виробництвом і 
розподілом електроенергії» зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка на другому (магістерському) рівні вищої освіти у Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
відповідає вимогам у системі вищої освіти та забезпечує державну гарантію якості 
освіти.

Комісія вважає за можливе акредитувати освітньо-професійну програму 
«Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» зі спеціальності 
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти.

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри електротехнічних 
систем та енергетичного менеджменту 
Центральноукраїнського національного 
технічного університету,
кандидат технічних наук, професор П.Г. Плєшков

Загальний висновок

Член експертної комісії:
професор кафедри електричних станцій 
та систем Вінницького національного 
технічного університету, 
доктор технічних наук, доцент В.В. Кулик

5 грудня 2018 року

«З експертними 1

В.о. ректора ДВНЗ/ 
доктор технічних н В.С. Волошин



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

«Приазовський державний технічний університет» за освітньо-професійною 
програмою «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії» 
зі спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

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

освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 о5 4

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347
К адрові вимоги щ одо забезпечення освіт ньої діяльност і у  сф ері ви щ ої освіт и

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 
кваліфікацію відповідно до спеціальності і не 
входять (входили) до жодної проектної групи 
такого або іншого закладу вищої освіти в 
поточному семестрі (крім проектної групи 3 цієї 
ж спеціальності в даному навчальному закладі)

+ + -

з них не менш як три особи, які мають науковий 
ступінь та вчене звання + + -
з них один доктор наук та/або професор + + -

3. Наявність у керівника проектної групи 
наукового ступеня та 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), 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, стажу науково- 
педагогічної діяльності понад два роки та рівня 
наукової та професійної активності, який 
засвідчується виконанням не менше чотирьох 
видів та результатів з перелічених у пункті ЗО 
Ліцензійних умов

+ + -
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5. Частка у складі групи забезпечення науково- 
педагогічних або наукових працівників :
які мають науковий ступінь та/або вчене звання, 
% 60 91 +31
які мають науковий ступінь доктора наук та/або 
вчене звання професора, % 20 27 +7
6. Кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, 
курсів та форм навчання з відповідної 
спеціальності на одного з членів групи 
забезпечення

не більше 
ЗО + -

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

+ + -

Технологічні вимоги щ одо провадж ення освіт ньої діяльност і у  сф ері ви щ ої освіт и

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

+ + -

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

ЗО 45,3 +15,3

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком + + -
5. Вимоги щодо інформаційного забезпечення
5.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному вигляді

не менш як 5 
найменувань

12
найменува

нь
+7

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

+ + -

5.3. 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)

+ + -
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5.4. Наявність сторінки на офіційному веб-сайті 
закладу освіти англійською мовою + + -
6. Вимоги щодо соціально-побутової 
інфраструктури:
6.1. Наявність бібліотеки, у тому числі 
читальної зали + + -
6.2. Наявність медичного пункту + + -

6.3. Наявність пунктів харчування + + -

6.4. Наявність актової чи концертної зали + + -

6.5. Наявність стадіону та/або спортивних 
майданчиків + + -
7. Вимоги щодо навчально-методичного 
забезпечення
7.1. Наявність затвердженої в установленому 
порядку освітньо-професійної програми + + -
7.2. Наявність затвердженого в установленому 
порядку навчального плану + + -
7.3. Наявність робочих програм з усіх 
навчальних дисциплін навчального плану + + -
7.4. Наявність програм практичної підготовки 
до освітньо-професійної програми + + -
7.5. Наявність методичних матеріалів для 
проведення підсумкової атестації здобувачів 
вищої освіти

+ + -

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689

Я кісн і характ ерист ики підгот овки ф ахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 0

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 0
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 0

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально -  економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 навчальним планом не 

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

50
навчальним планом не 

передбачено
2.2. Рівень знань студентів з природно -  
наукової (фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання. %

90
навчальним планом не 

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

50
навчальним планом не 

передбачено
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 83 +33

3. Організація наукової робота
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + -

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

+ + -

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри електротехнічних 
систем та енергетичного менеджменту 
І Цитрал ьноукраїнського національного 
технічного університету, 
кандидат технічних наук, професор

Член експертної комісії:
професор кафедри електричних станцій 
та систем Вінницького національного 
технічного університету, 
доктор технічних наук, доцент

5 грудня 2018 року

«З експертними висновка

В.о. ректора ДВНЗ 
доктор технічних и

ознайомлений»

П.Г. Плешков

В.В. Кулик

В.С. Волошин



ПОГОДЖЕНО
Голова^еідйіертної комісії

П Г. Плешков

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
^добувачами вищої освіти за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною програмою «Системи 

управління виробництвом і розподілом електроенергії» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка» в період проведення акредитаційної експертизи з 3.12.2018 до 5.12.2018 р.

№

з/п

Дисципліна Група Дата, час, аудиторія Прізвище
викладача

Прізвище експерта

1. Охорона праці в галузі 3.12.2018, 12і" ауд. 2.383 Бурко В.А. Кулик В. В.

2. Математичне 
моделювання 
електромеханічних та 
електротехнічних систем

АЕС-17-М

4.12.2018, 8зи ауд. 2.281 Бараненко Т.К. Кулик В. В.

3. Проектування цифрових 
систем релейного захисту 
та автоматики

4.12.2018, 12ш ауд. 2.281 Дяченко М.Д. Кулик В. В.

Завідувач кафедри «Електроенергетичні комплекси та системи» 

Декан енергетичного факультету

В. Є. Саравас 

Ю. Л. Саєнко


