
ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 
Міністерства освіти і науки України 

за результатами проведення акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми «Теплоенергетика» 

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та пере
хідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих на
вчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постано
вою Кабінету міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затверджен
ня Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей 
у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», та на вико
нання наказу Міністерства освіти і науки України від 09.11.2018 р. № 1930-л 
з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми підготовки магістрів «Теплоенергетика» спеціальності 
144 «Теплоенергетика» у Державному вищому навчальному закладі «Приа
зовський державний технічний університет», експертна комісія у складі:

Голова комісії: Фалендиш Анатолій Петрович -  завідувач кафедри теп
лотехніки та теплових двигунів Українського державного університету заліз
ничного транспорту, доктор технічних наук, професор.

Член комісії; Дешко Валерій Іванович — завідувач кафедри теплоенер
гетики Національного технічного університету України «Київський політех
нічний інститут», доктор технічних наук, професор,

в період з 5 грудня по 7 грудня 2018 року безпосередньо на місці про
вела акредитаційну експертизу діяльності Державного вищого навчального 
закладу «Приазовський державний технічний університет» з підготовки фа
хівців за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» зі спеціально
сті 144 «Теплоенергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освти по 
денній формі навчання.

Проведення акредитаційної експертизи здійснювалося відповідно до 
вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо 
акредитації закладів освіти.

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних мате
ріалів та документів:

Оригінали основних засновницьких документів Державного вищого на
вчального закладу «Приазовський державний технічний університет» (розпо-

м. Маріуполь 7 грудня 2018 р.



рядження Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1993 року №956 та 
наказ Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 1993 року №435 
«Про утворення Приазовського державного технічного університету»).

Статут Державного вищого навчального закладу «Приазовський дер
жавний технічний університет», погоджений конференцією трудового колек
тиву ЗО серпня 2016 року та зареєстрований Міністерством освіти і науки 
України 04 травня 2017 року.

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

Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України, видані 14 травня 2017 року.

Свідоцтво про' державну реєстрацію юридичної особи серія А 01 
№035596 видане Виконавчим комітетом Маріупольської Міської ради Донець
кої області 11.02.2009 року.

Сертифікат про акредитацію НД № 0588735, виданий відповідно до рі
шення ДАК від 01 березня 2016 року, протокол № 120, термін дії сертифікату 
до 01 липня 2026 року.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Копії документів про майнові права та фінансові результати діяльності 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

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

У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо підготов
ки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Теплоенергети
ка» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»:
-  освітньо-професійна програма «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 
«Теплоенергетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
-  навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» та по
яснювальна записка до нього;
-  кадрове забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти та відомості про якісний склад групи забезпечення освітньо- 
професійної програми спеціальності;
-  відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забез
печення та відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти;
-  відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності, за
безпечення навчальними програмами дисциплін та їх зміст;
-  інформація про результати освітньої діяльності, плани роботи кафедри та 
індивідуальні плани викладачів.



з

На підставі інформації, яка отримана експертною комісією шляхом ви
вчення матеріалів акредитаційної справи і первинних документів та безпосе
реднього виїзду до навчального закладу, провівши аналіз та експертне оціню
вання кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформа
ційного забезпечення щодо можливого здійснення підготовки фахівців за осві
тньо-професійною програмою підготовки магістрів «Теплоенергетика» зі спе
ціальності 144 «Теплоенергетика» денної форми експертна комісія дійшла на
ступних висновків:

1. Загальна характеристика навчального закладу

Експертна комісія вивчила концепцію освітньої-професійної підготовки 
фахівців «Теплоенергетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі 
спеціальністі 144 «Теплоенергетика». Аналіз перевірених документів показує, 
що концепція освітньої-професійної підготовки відповідає нормативам.

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

У 1990 роки Маріупольський металургійний інститут вже являв собою 
великий навчально-науковий центр. Зараз ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» один з провідних центрів південного сходу України з 
підготовки фахівців для різних галузей народного господарства.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підготував 
понад 56 тисяч висококваліфікованих фахівців для народного господарства 
України та 48 зарубіжних країн Європи, Азії, Африки, Латинської Америки і 
Близького Сходу.

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

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; 
Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально- 
науковий інститут металів; Науковий інститут ресурсозбереження; Науковий 
інститут енергозбереження та енергоменеджменту; Сумісний з Інститутом 
проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України Навчально- 
науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні технології і матеріали»; 
Сумісний з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАН України 
Навчально-науково-інноваційний центр «Новітні технології поверхневої мо
дифікації металів та сплавів»; Навчально-науково-інноваційний комплекс 
«Нові функціональні матеріали і наукоємні технології їх створення і зміцнен
ня»; Проблемна науково-дослідна лабораторія з розробки процесів і апаратів 
для боротьби із забрудненням атмосфери і утилізації відходів металургійних



заводів; Галузева науково-дослідна лабораторія з наплавлення; Випробувальна 
лабораторія з технічної діагностики; Науково-навчальний центр «Техноре
сурс»; Центр комерціалізації і трансферу технологій; Регіональний навчальний 
центр бізнес-навичок; 8 факультетів -  соціально-гуманітарний, металургійний, 
економічний, енергетичний, машинобудування та зварювання, інженерної та 
мовної підготовки, факультет транспортних технологій, факультет інформа
ційних технологій; 3 коледжі -  Маріупольський машинобудівний коледж 
ДВНЗ «ПДТУ», (наказ від 29.09.2010 року № 153-05); Маріупольський коледж 
ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року № 94-05, наказ Міністерства освіти і 
науки України № 331 від 16.04.2009 року «Про реорганізацію структурних 
підрозділів ПДТУ»); Маріупольський механіко-металургійний коледж (наказ 
від 18.11.2010 року №' 176-05); підготовче відділення.

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані 
вчені ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій, за звітній рік 
захищено 2 докторські дисертації та 17 кандидатських.

Станом на 01 жовтня 2018 року контингент студентів Приазовського 
державного технічного університету складав 4659 особи, у тому числі 2659 за 
денною формою навчання, 1663 за заочною формою навчання. В цілому в 
ПДТУ на 42 кафедрах працює 322 штатних викладачів, з них -  50 професорів, 
докторів наук, що становить 15,5 %, та 183 доцент, кандидат наук, що стано
вить 56,8 %  від штатного розкладу. В цілому по університету кількість викла
дачів, що мають вчені ступені становить близько 72,4%. Випускники ПДТУ 
працевлаштовуються на підприємства України на 80- 90 %. Диплом універси
тету визнається за кордоном.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, загальна площа на
вчальних корпусів 68697,4 кв.м.; бібліотеку з читальними залами і книжко
вим фондом понад 550122 примірників, загальною площею 2041,3 кв.м.; 43 
комп’ютерних класи, центр комп’ютерних технологій, об’єднаних у загальну 
університетську мережу з виходом в Інтернет; навчально-спортивний ком
плекс зі спортивними залами, стадіон зі штучним покриттям, загальною 
площею 4941,6 кв.м.; 2 студентських гуртожитки, загальною площею 10111,4 
кв. м.; студентську їдальню, студентське кафе «Орбіта», 5 буфетів; санаторій- 
профілакторій, оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на 
узбережжі Азовського моря.

Для дозвілля і самореалізації студентської молоді працюють культур
но-просвітницький центр, студентський клуб «Меотіда», музичний театр- 
студія, театр моди «Магія», туристичний клуб «Скіфи», колективи художньої 
самодіяльності. Життя університету висвітлюється на сторінках газет «Сту
дентська орбіта», «Пара с утра» та у засобах масової інформації міста.

За успіхи і досягнення в освіті та науці ПДТУ нагороджений Почесною 
грамотою Верховної Ради України, відзначений Міністерством науки і освіти 
України, є лауреатом рейтингу «100 кращих підприємств України», нагоро
джений орденом «За розвиток науки і освіти», бронзовою медаллю «Сучасна



освіта в Україні», почесним знаком «Лаври Слави», нагородою «Софія Київ
ська». У 2008 році ПДТУ удостоєний почесного звання «Лідер національної 
освіти» і підтверджує це звання вже в третій раз. Підтверджені повноваження 
на міжнародні сертифікати ICO- 9001 та ICO- 14001. Університет удостоєно 
вищих нагород на виставках «Освіта та кар’єра - 2011» та «Освіта та кар’єра 
- 2012» вищої нагороди -  «Гран - при», Золотої медалі в номінації «Іннова
ційний розвиток освіти та сучасні педагогічні технології», та Дипломів у но
мінації «Комплексний підхід у освітньої діяльності вищої школи».

Висновок: представлена на акредитаційну експертизу правова, 
навчальна та методична документація є достовірною, повною за обсягом 
та відповідає діючим акредитаційним вимогам Міністерства освіти і на
уки України.

2. Формування контингенту студентів

В умовах глобалізації, посилення конкуренції, мобільності робочої си
ли, швидких економічних і технологічних змін, дефіциту енергоносіїв та зро
стання їх ціни, загострюється проблема підготовки кадрів відповідно сучас
ним вимогам на міжнародному та національному енергетичних ринках праці 
щодо переходу до енергозбережних технологій в господарюванні.

Вивчення потреб регіонального ринку, ринку національної економіки 
та енергетики, тенденцій розвитку світової енергетики дозволяє стверджува
ти, що кількість фахівців спеціальності 144 «Теплоенергетика» залишається 
недостатньою для задоволення потреб енергетики країни, а також, що ця тен
денція буде мати щорічне зростання, як по всій країні, так і в усьому світі. 
Тому випуск фахівців зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Теплое
нергетика» у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» (в по
дальшому ПДТУ) наближає освітню послугу до абітурієнтів та об’єктивно 
сприяє забезпеченню існуючих потреб у спеціалістах відповідної кваліфіка
ції.

Актуальність функціонування спеціальності 144 «Теплоенергетика» 
01111 «Теплоенергетика» в ДВНЗ «ПДТУ» пов’язана з визначенням ключових 
тенденцій в розвитку економіки регіону, обумовлена вимогами часу, оскільки 
світова енергетична криза та прагнення країни до енергетичної незалежності 
вимагають знань і вмінь в професійній діяльності.

Навчальним планом спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Теп
лоенергетика», розробленим та затвердженим в установленому порядку, пе
редбачено 10 нормативних дисциплін та 6 дисциплін вибіркової частини. На 
підставі навчального плану розроблено робочі програми за тематикою, що 
визначає якість знань та забезпечує соціально-гуманітарну, професійну та 
практичну підготовку фахівців.

Наведені вище аргументи зумовлюють необхідність підготовки фахів
ців за другим (магістерським) рівнем спеціальності 144 «Теплоенергетика»
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01 111 «Теплоенергетика», які мають задовольнити існуючу стабільну потребу 
у висококваліфікованих кадрах в державних установах та на підприємствах 
різних форм власності східного регіону та м. Маріуполі.

Висновок: існування спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 
«Теплоенергетика» у ДВНЗ «Приазовський державний технічний уні
верситет» є доцільним, маються перспективи її подальшого розвитку.

3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти

Експертна комісія вивчила освітньо-професійну програму «Теплоенер
гетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 144 
«Теплоенергетика». Аналіз перевірених документів показує, що ОПП «Теп
лоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» відповідає нормати
вам.

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Теплоенер
гетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» галузі знань 14 «Електрична 
інженерія» ступеня «магістр» у ДВНЗ «ПДТУ» здійснює кафедра «Промис
лових теплоенергетичних установок та теплопостачання» з терміном навчан
ня 1,4 роки.

Система підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Теплоенергетика» перед
бачає оволодіння циклом соціально-гуманітарних, загальнотеоретичних і 
фахових прикладних дисциплін та одержання знань, необхідних для вирі
шення задач, пов'язаних зі здатністю виконувати повний комплекс робіт з 
організації, планування та управління в енергетиці, розробки, впровадження, 
модернізації та управління комплексними системами енергетики, а також 
здійснення науково-дослідної діяльності в цій сфері. Для організації навча
льного процесу викладачами університету та базової кафедри розроблено 
навчально-методичне забезпечення.

В основу навчального процесу підготовки фахівців за другим (магістер
ським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП 
«Теплоенергетика» покладено освітній стандарт, що включає: освітньо- 
професійну програму; навчальний план; графік навчального процесу; робочі 
програми з усіх нормативних та вибіркових дисциплін; програму практики; 
комплексні контрольні завдання з дисциплін згідно з навчальним планом; ме
тодичні вказівки і тематику курсових робіт з дисциплін, передбачених пла
ном.

Підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі 
спеціальності 144 «Теплоенергетика» ОПП «Теплоенергетика» здійснюється 
за навчальним планом у вигляді лекційних, семінарських та практичних за
нять, самостійної роботи, проходження магістерської практики, написання та 
захисту звіту з практики, написання та захисту курсової роботи, участі у ро
боті наукових товариств та у наукових конференціях.
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Планування навчально-методичного процесу здійснюється на підставі 
відповідних типових навчальних планів зі спеціальностей, робочих навчаль
них програм з дисциплін. Контроль за виконанням студентами програм на
вчальних дисциплін, перебіг і результати навчального процесу є предметом 
постійної уваги під час засідань випускової кафедри, вчених рад факультету і 
університету, які ухвалюють відповідні рішення щодо зазначених напрямів 
роботи. Контроль за рівнем знань здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоене
ргетика» ступеня «магістр» здійснюється в різних формах: контрольні робо
ти, тестування, виконання реферативних досліджень та індивідуальних нау
ково-дослідних робіт, модульних робіт, індивідуальні та групові консульта
ції, заліки, екзамени. Для організації самостійної роботи студентів на кафед
рах є необхідне навчально-методичне забезпечення (електроні підручники, 
тести, тексти лекцій, завдання до індивідуальних занять та ін.).

Науково-методична робота проводиться відповідно до планів роботи 
кафедри та до планів індивідуальної роботи викладачів і координується ме
тодичною комісією факультету та методичною радою університету. Основ
ними напрямками методичної роботи є: науково-методична робота виклада
чів щодо організації навчального процесу; методичне забезпечення організа
ції самостійної роботи студентів.

Навчальним планом передбачена практична підготовка фахівців за 
другим (магістерським) рівнем віщої освіти зі спеціальності 144 «Теплоене
ргетика» ОПП «Теплоенергетика», яка є важливим компонентом освітньо- 
професійної програми для здобуття ступеня «магістр» і має на меті набуття 
студентом професійних навичок та вмінь. Організація практичної підготовки 
регламентується «Положенням про проведення практики студентів ВНЗ 
України».

На підставі кваліфікаційних характеристик ОПП «Теплоенергетика» зі 
спеціальності 144 «Теплоенергетика» викладачами кафедри розроблено ро
бочі програми з дисциплін, навчально-методичне та інформаційне забезпе
чення у повному обсязі.

Висновок: експертна комісія перевірила фактичну наявність на
вчальних планів, робочих планів, робочих програм дисциплін та відзна
чає відповідність їх освітньої концепції, освітній програмі та змісту під
готовки фахівців ступеня «магістр» ОПП «Теплоенергетика» зі спеціа
льності 144 «Теплоенергетика» та ліцензійним умовам надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти.

4. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Експертна комісія вивчила первинні документи відділу кадрів ДВНЗ 
«ПДТУ», перевірила достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу інфо
рмації про:



- якісний склад проектної групи освітньо-професійної програми «Теп
лоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика»;

- якісний склад групи забезпечення освітньо-професійної програми 
«Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика»;

- якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
навчальний процес з освітньої програми «Теплоенергетика» спеціальності 
144 «Теплоенергетика»;

-якісний склад випускової кафедри Промислових теплоенергетичних 
установок та теплопостачання, які здійснюють підготовку магістрів за освіт
ньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплое
нергетика»;

- завідувача випускової кафедри Промислових теплоенергетичних 
установок та теплопостачання.

Аналіз перевірених документів показує, що структура кадрового потен
ціалу науково-педагогічних працівників, які забезпечують підготовку фахів
ців, відповідає нормативам.

Для проведення навчального процесу у ДВНЗ «Приазовський держав
ний технічний університет» залучається викладацький склад університету, 
зокрема, випускової кафедри «Промислові теплоенергетичні установки та те
плопостачання». Педагогічний колектив кафедри «Промислові теплоенерге
тичні установки та теплопостачання» ДВНЗ «Приазовський державний тех
нічний університет» сформовано відповідно навантаженню і повністю уком
плектовано педагогічними кадрами. Кадрова робота кафедри ведеться на 
плановій основі. Лекції на кафедрі «Промислові теплоенергетичні установки 
та теплопостачання» читають доктори, професори; кандидати наук, доценти, 
які мають досвід та володіють педагогічною майстерністю.

Кількісний склад кафедри Промислових теплоенергетичних установок 
та теплопостачання складає 13 науково-педагогічних працівників, з них 1 
д.т.н., професор; 8 к.т.н., доцентів; 3 старших викладача та 1 асистент. Зага
льна частка науково-педагогічних працівників, що мають науковий ступінь 
складає 69,2%. Підготовку магістрів спеціальності 144 «Теплоенергетика» 
01111 «Теплоенергетика» забезпечує кадровий склад викладачів, які мають 
науковий ступінь 100%. Якісний склад науково-педагогічних працівників, які 
забезпечують навчальний процес підготовки магістрів ОПП «Теплоенергети
ка» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика», наведено в таблицях 1 і 2.

Всі викладачі працюють на постійній основі. Базова освіта викладачів, 
які здійснюють навчальний процес з підготовки магістрів ОПП «Теплоенер
гетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» відповідає профілю дисцип
лін, які вони викладають, а також підтверджується проходженням підвищен
ня кваліфікації.

Кафедру «Промислові теплоенергетичні установки та теплопостачан
ня» очолює доктор технічних наук, професор Маслов Володимир Олександ
рович. Він закінчив Жданівський металургійний інститут (нині ДВНЗ «Приа-



зовський державний технічний університет») за спеціальністю «Фізико- 
хімічні дослідження металургійних процесів» у 1970 р. В 1973 р. захистив 
кандидатську дисертацію по спеціальності 05.16.02 «Металургія чорних ме
талів», а в 1991 році докторську дисертацію за двома спеціальностями 
05.16.02 «Металургія чорних металів» та 05.16.06 «Порошкова металургія та 
композиційні матеріали», тема - «Фізико-хімічні закономірності та ресурсо
зберігаюча технологія отримання дисперсних залізних та залізо графітових 
матеріалів в гравітаційно-падаючому, вібро- та електровіброкиплячому ша
рах», з 1993 року має звання професора по кафедрі «Промислові теплоенер
гетичні установки та теплопостачання», має три навчальних посібника - 2 з 
грифом МОН України та 1 за рекомендацією вченої ради ДВНЗ «ПДТУ».

Кількість студентів всіх курсів та форм навчання зі спеціальності 144 «Теп
лоенергетика» складає 102 особи. Кількість членів групи забезпечення за ОПП 
«Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» складає 102/30 = 5 
осіб. До складу групи входить 1 професор, доктор технічних наук (20 %), та 3 ка
ндидати технічних наук, доценти (60%) та один старший викладач (20%).

Для підготовки фахівців ступеня «магістр» ОПП «Теплоенергетика» зі 
спеціальності 144 «Теплоенергетика» відповідно до навчального плану залуча
ються 12 викладачів, з яких 2 особи (16,7%) -  доктори наук, професори; 8 осіб 
(66,6%) -  кандидати наук, доценти, та 2 старших викладачі (16,7%); всі 100% -  
штатні співробітники ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».

Таблиця 1.
Кадрове забезпечення навчального процесу ОПП «Теплоенергетика» 

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» у ДВНЗ «Приазовський державний 
____________________ технічний університет»_____________________

№
з/п Показники

Чисель
ність,
осіб

У тому числі
Кандидатів 

наук, доцентів
Докторів наук, 

професорів
Без вченого 

звання
1 Викладачів на постійній основі 12 8 2 2
2 Викладачів, що працюють на 

засадах сумісництва - - - -

3 Усього викладачів 12/100% 8/66,6 % 2/16,7% 2(16,7%)

Таблиця 2.
Склад науково-педагогічних працівників кафедри 

«Промислові теплоенергетичні установки та теплопостачання» у ДВНЗ 
_________«Приазовський державний технічний університет»________

№
з/п Показники

Чисель
ність,
осіб

У тому числі
Кандидатів 

наук, доцентів
Докторів наук, 

професорів
Без вченого 

звання
1 Викладачів на постійній основі 13 8 1 4
2 Викладачів, що працюють на 

засадах сумісництва - - - -

3 Усього викладачів 13/100% 8/61,5% 1/7,7 % 4/30,8 %



На кафедрі «Промислові теплоенергетичні установки та теплопостачання» 
працює докторів наук, професорів -  1 особа (7,7 % від загальної кількості викла
дачів), кандидатів наук, доцентів -  8 осіб (61,5 %). Сумарна частка викладачів з 
науковим ступенем або вченим званням становить 69,2 %, кількість викладачів 
без наукового ступеню 4 особи (30,8 %), магістерські дисципліни ведуть викла
дачі, що мають наукові ступені або звання на 83,3%.

Висновок: група забезпечення та кадровий склад кафедри «Проми
слові теплоенергетичні установки та теплопостачання» відповідає вимо
гам МОН України до здійснення освітньої діяльності з підготовки фахів
ців ступеня «магістр» (другий (магістерський) рівень вищої освіти) за 
освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 
«Теплоенергетика».'

5. Наукова та міжнародна діяльність

Наукова робота кафедри «Промислові теплоенергетичні установки та 
теплопостачання» виконується за напрямком дослідження теплоенергетич
них та теплотехнологічних агрегатів, пов’язаних з газодинамікою та тепло- 
масообміном при продуванні сталі у конверторах, тепломасообміну у тепло
енергетичних установках, дослідження термодинамічної ефективності цик
лів паротурбінних, газотурбінних та комбінованих установок, оптимізації те
плоенергетичних систем та енергозбереження в промисловості.

Підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Теплоенер
гетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» здійснюють викладачі, які 
мають наукові ступені доктора наук, або кандидата наук, майже всі мають 
звання професора або доцента. Всі викладачі пройшли підвищення кваліфі
кації. Викладачі випускової кафедри «Промислові теплоенергетичні установ
ки та теплопостачання» активно друкуються у спеціалізованих виданнях 
МОН України та виданнях, що мають посилання на наукометричні бази 
(Scopus, РИНЦ та інші).

Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний техні
чний університет» сьогодні є регіональним центром фундаментальної і прик
ладної науки у південно-східній Україні. Науково-дослідна робота у ДВНЗ 
«ПДТУ» є складовою частиною навчального процесу, наукової творчості 
студентів та підготовки науково-педагогічних кадрів. Університет формує ві
дповідну структуру наукових досліджень і забезпечує випереджаючий розви
ток пошукових і фундаментальних досліджень з проблем гуманітарних, ін
женерних наук і технологій та державний пріоритет фундаментальних дослі
джень у галузі національної освіти і культури. Університет безпосередньо 
здійснює інженерно-наукове забезпечення розвитку стратегічного промисло
вого комплексу, представленого потужними підприємствами металургійної 
та коксохімічної промисловості (металургійні комбінати ім. Ілліча, «Азов- 
сталь»); транспорту (Маріупольський державний морський торговельний



порт, Азовський судноремонтний завод).
Наукова діяльність ДВНЗ «ПДТУ» відбувається відповідно до пріорите

тних напрямків розвитку науки і техніки, сформованими за профілем підгото
вки магістрів, зокрема, розробці енерго - і ресурсозберігаючих екологічно чи
стих технологій.

Фінансування фундаментальних та пошукових наукових досліджень, 
наукових програм, проектів державного значення, виконаних науковими 
установами і підрозділами ДВНЗ «ПДТУ», здійснюється, як правило, за кон
курсом. Щорічний обсяг наукових досліджень, виконуваних в університеті за 
договорами, що фінансуються з держбюджету та підприємствами- 
замовниками, становить 2-2,5 мільйона гривень. Фінансування прикладних 
досліджень, розробок, випуск наукової продукції, тощо здійснюється на підс
таві ринкових відносин, а їх результати реалізуються як товар.

Результати наукової діяльності за останні роки відображено 5300 публі
каціями в наукових журналах, матеріалах конференцій, наукових збірниках, 
340 монографіях і навчальних посібниках, 350 патентах України і Росії на ви
находи і корисні моделі. Розробки університету широко впроваджуються у 
промислове виробництво міста, області. Ці розробки було нагороджено бага
тьма медалями та дипломами національних і міжнародних форумів.

В університеті видаються три збірники наукових праць («Теоретичні та 
практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності», «Вісник Приазов- 
ського державного технічного університету» і «Захист металургійних машин 
від злому»), які увійшли в перелік МОН України для публікації результатів 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Щорічно проводяться міжнародні, всеукраїнські, регіональні конферен
ції, семінари за актуальними питаннями розвитку економіки, науки і техніки.

Науковці кафедри тісно співпрацюють з міськвиконкомом та ККП 
«Маріупольтепломережа», а також промисловими підприємствами міста 
ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча» у напрямку оптимізації ви
трат енергоресурсів, утилізації відходів промпідприємств і використання їх 
для виробництва будівельних матеріалів з підприємствами Франції та Ірлан
дії. На замову ККП «Маріупольтепломережа» виконана науково-дослідна ро
бота з розробки ефективних методів та пристроїв очищення димових газів, 
що відходять з твердопаливних котлів.

Протягом останніх років на кафедрі виконувалися госпдоговірні науко
во-дослідні роботи з ПАТ «МК «Азовсталь» на теми: «Модернізація програ
мно-обчислювального комплексу «Автоматизоване робоче місце машиніста 
дистриб’ютора» з метою підвищення ефективності його використання у змі
нюваних шихтових і виробничих умовах роботи цеху» та «Удосконалення 
технології розкислення, легування і вуглецювання металу у ковші при випу
ску плавки із конвертеру й модернізація програмно-обчислювального ком
плексу «Калькулятор феросплавів» з обсягом фінансування до 400 тис. грн. 
Кафедрою проведений енергоаудит котельні тепломережі м. Вишневе (Київ-



ська обл.), виготовлено та встановлено вузол грубої дегазації у м. Ірпень за 
власними патентами.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підтримує на
укові зв'язки з університетами та фірмами Польщі, Німеччини, Угорщини, 
Болгарії, Росії, СІЛА, Голландії, Китаю, Греції, Туреччини, Єгипту, Іспанії; є 
учасником міжнародних проектів, таких як «Tempus -Tacis» та ін.; бере участь 
в міжнародних конференціях і виставках науково-технічних досягнень.

Співробітники кафедри регулярно беруть участь в роботі міжнародних 
конференцій, семінарів, конгресів. Результати наукових досліджень регуляр
но висвітлюються на сторінках фахових видань, у тому числі за переліком 
МОН України в таких як: «Металл и литье Украины», «Металлургическая и 
горнорудная промышленность», «Сталь», «Металлы», «Известия ВУЗов. Че
рная металлургия», «Нові матеріали і технології в металургії та машинобуду
ванні», «Металознавство та обробка металів», збірниках наукових праць та 
інших зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз.

За останній час викладачами кафедри було опубліковано: в індексова
них виданнях 5 статей, в тому числі 2 у зарубіжних виданнях та 1 зі студен
тами; 13 публікацій у колективних монографіях (в тому числі 1 зі студента
ми); виданий 1 навчальний посібник; отримано 3 патенти; кількість опублі
кованих тез доповідей на конференціях зі студентами -  17.

Науковці кафедри пройшла тренінг в рамках міжнародного проекту 
TEMPUS PROMENG в Вільнюському технічному університеті ім. Гедиміна- 
са на базі кафедри «Environmental Protection», метою якого було вивчення до
свіду розробки та впровадження магістерських програм з захисту навколиш
нього середовища. Також науковці кафедри тісно співпрацюють з підприємс
твами Франції («Лафарж») та Ірландії (SRC) у напрямку утилізації відходів 
промпідприємств і використання їх для виробництва будівельних матеріалів.

Співробітники та студенти кафедри співпрацюють з міжнародною Бла
годійною організацією Парафіяльний благодійний фонд «Карітас Маріуполь»
- проект з розвитку екологічної свідомості дітей загальноосвітніх шкіл Вол- 
новахського, Маріупольського та Нікольського районів Донецької області. 
Під науковим керівництвом доц. Ленцова І.А. працює студентська Стартап 
школа в рамках діючого Центру Інноваційного Підприємництва, за підтрим
ки USADI (США).

Висновок: кафедра «Промислові теплоенергетичні установки та 
теплопостачання» має достатній науковий потенціал, який дозволяє 
проводити активну наукову та міжнародну діяльність.

6. Матеріально-технічне забезпечення

Експертна комісія вивчила первинні документи про кількісні та якісні 
показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності, переві
рила достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу інформації про:



- забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщеннями;

- обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів;
- обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій.
Аналіз перевірених документів показує, що показники матеріально- 

технічного забезпечення освітньої діяльності, які забезпечують підготовку 
фахівців, відповідає нормативам.

Приазовський державний технічний університет налічує 16 навчальних 
корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний кор
пус, профілакторій та спортивно - оздоровчий табір.

Два гуртожитки -  загальна площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році. 
Проведена реконструкція даху, прибудови, капітальний ремонт системи во
допостачання та каналізації, капітально-відбудовний ремонт ліфту, капіталь
ний 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 кв.м., проведе
ний ремонт даху їдальні, капітальний ремонт системи каналізації та водопо
стачання їдальні, реконструкція системи підігріву води у їдальні, реконстру
кція санвузлу східної частини табору, влаштування душу гарячої води.

Таким чином, загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків уні
верситету відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умо
ви для навчального процесу.

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

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

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

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

Бібліотека має 4 читальних зала на 300 посадкових місць. Загальна 
площа бібліотечних приміщень 2045 м . Бібліотека ПДТУ філій не має.

Кафедра «Промислових теплоенергетичних установок та теплопоста
чання» має 9 лабораторій та спеціалізовані кабінети, які повністю забезпе
чують навчальний процес. Кількість лабораторних робіт складає 42.

Ряд спеціалізованих аудиторій забезпечені ПЕОМ, що забезпечують 
виконання навчального глану з освітньо-професійної програми «Теплоенер
гетика» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 144

Голова експертної комісії А.П.Фалендиш



«Теплоенергетика».

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за 

ОПП «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика»
Найменуван
ня комп’ю

терної лабо
раторії, її 

площа, кв. м

Навчальна дисципліна Кількість персо
нальних комп’ю

терів із строком ви
користання не бі

льше восьми років

Найменування пакетів прикладних програм 
(у тому числі ліцензованих)

Комп’ютерний 
клас каф. 
ПТЕУ і ТП,
50 м2

Моделювання та оп- 
тимізація тепло
енергетичних устано
вок і систем ж 
Теплоенергетичні сис
теми промислових пі
дприємств 
Використання нетра
диційних і вторинних 
джерел енергії

4 шт. Intel Celeron 
1 .2 -2 .6 6  ГГц/
HDD; 8 0 -5 0 0  Гб; 
RAM 5 1 2 -2048  Мб 
/ 1 5 - 1 7 ”

Open Office 
MathCAD

(демо версія) Спец. програми*8/2

Комп’ютерні 
класи, 192 м2

Моделювання та оп- 
тимізація теплоенерге
тичних установок і си
стем
Режими ТЕС

25 шт. Intel Celeron 
1 .2 -2 .66  ГГц/
HDD; 80 -  500 Гб; 
RAM 5 1 2 -2048  Мб 
/ 1 5 -1 7 ”

Open Office
MathCAD (демо версія) 

Borland Delphi7 
(демо версія) 

Спец, програми* 44/2

Комп’ютерна 
лабораторія 
№ 38, 36 м2

1 .Всі дисципліни за 
навчальним планом 
2.Курсове проектуван
ня
3 Магістерська робота

6 комп’ютери 
PentiunV, з’єднаних 
у мережу 3 виходом 
до Інтернет

Windows Microsoft Word Delphi MathCad 
Компас 5.10 LT
AutoCAD LT 2004 Water StreamPro ПП
1. Тестова програма каф. ПТЕУ і ТП ПП
2. Розрахунок параметрів надзвукового стру
меня при витіканні в середовище іншої густи
ни

3. ПП “Изотермическое сжатие диоксида угле
рода”
4. ПП “Исследование процесса истечения газа 
через суживающееся сопло”
5. ПП “Режимы эксплуатации котельных уста
новок” с использованием компьютерной про
граммы-тренажера (12 лабораторних робіт)
6. ПП “Расчет объемов и энтальпий воздуха и 
продуктов сгорания для смеси топлив с приме
нением ЭВМ”
7. “Расчет многоступенчатой выпарной устано
вки с применением ЭВМ”
8. ПП ’’Определение десорбции кислорода”
9. ПП ’’Переменный режим работы котла- 
утилизатора” 10.ПП Розрахунок теплової схе
ми турбіни ПТ-60 на ПЄВМ.
11 .ПП Розрахунок тиску у 5розгалуженому 
тбрубопроводі
12. ПП Розрахунок прямого трубопроводу при 
ізотермічному та адіабатному процесі течії.
13. ПП Розрахунок параметрів течії у соплах 
Лаваля

* Комплекс програм (ЗО шт.)з розрахунку дозвукових і надзвукових, одно- и двофазних течій в трубопрово
дах, сопах та агрегатах; комплекс програм (5 шт.) з розрахунку згоряння різних видів палива; комплекс про
грам (3 шт.) з моделювання теплової роботи високотемпературних теплотехнологічних агрегатів.

Голова експертної комісії А.П.Фалендиш



Кафедра має лабораторне устаткування, яке дозволяє виконувати нау
кові і практичні дослідження на достатньо високому рівні. В розпорядженні 
кафедри є такі сучасні прибори та установки, як пірометр для дистанційного 
вимірювання температури; стенд для визначення калорійності газоподібного 
та твердого палива; полум’яфотометр для вимірювання солевмісту води; га
зоаналізатори, що дозволяють проводити газовий аналіз продуктів згоряння; 
стенд для дослідження кавітаційних характеристик насосів. Наведене облад
нання використовується для надання послуг комерційним підприємствам мі
ста та приватним користувачам. Зокрема була виконана робота з визначення 
калорійності деревинної щепи для підприємства «Маріупольтепломережа». 
Також з цим підприємством ведуться переговори про проведення робіт з ви
значення якості живильної води та ефективності роботи котельних агрегатів. 
Розглядається питання про придбання нових приборів для визначення вмісту 
кисню та інших розчинних газів у мережній та живильній воді котлоагрега
тів.

Висновок: експертна комісія вважає, що рівень матеріально- 
технічного забезпечення навчального процесу у ДВНЗ «ПДТУ» на ка
федрі «Промислові теплоенергетичні установки та теплопостачання» 
повністю відповідає акредитаційним вимогам щодо забезпечення нале
жної підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Теплое
нергетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика».

7. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного про
цесу

Експертна комісія вивчила первинні документи про навчально- 
методичне забезпечення освітньої діяльності, перевірила достовірність наве
деної в матеріалах самоаналізу інформації.

Питання науково-методичного забезпечення навчального процесу за
ймають належне місце в роботі методичної ради університету і методичних 
комісій факультетів. Методичне забезпечення навчального процесу склада
ється з організаційно-методичної документації та навчальної і науково- 
методичної літератури.

До складу організаційно-методичної документації входять: методичні 
вказівки до вивчення дисципліни; методичні вказівки до практичних, семі
нарських, лабораторних занять; методичні вказівки до виконання розрахун
ково-графічних робіт, курсових проектів і робіт, дипломних проектів; ком
плекси індивідуальних семестрових завдань; комплекти завдань до контро
льних робіт; комплекти екзаменаційних білетів.

Навчальна і науково-технічна література включає: підручники, навча
льні посібники, конспекти лекцій, методичні рекомендації, довідники, слов
ники, монографії, наукові збірки, періодичні видання.

Для методичного забезпечення всіх навчальних дисциплін навчального 
плану підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Теплоенер
гетика» зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» кафедрою Промислових теп-



лоенергетичних установок розроблені навчально-методичні комплекта, які 
мають:

- програму дисциплін;
- робочу навчальну програму;
- методичні матеріали щодо проведення практичних і лабораторних ро

біт;
-тематику і методичні вказівки для виконання курсових проектів або 

робіт;
- пакети контрольних завдань для контролю знань;
- підручники, посібники, конспекти лекцій;
- екзаменаційні білети;
-методичні матеріали для самостійної роботи студентів.

З усіх дисциплін навчального плану в наявності є робочі програми. 
Робочі програми містять мету та завдання курсу, перелік знань та вмінь, те
матичний план, теми семінарських, лабораторних та практичних занять, пи
тання для самостійної роботи студентів, тематику контрольних робіт, пере
лік контрольних запитань, анотацію курсу, критерії оцінок, перелік рекоме
ндованої літератури.

Наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організаційне та на
вчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу відповідає 
вимогам підготовки за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 144 «Теплоене
ргетика».

Висновок: наведений аналіз дозволяє зробити висновок, що навча
льний процес в ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
і на кафедрі промислових теплоенергетичних установок та теплопоста
чання, відповідає вимогам підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенергетика».

8. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Експертна комісія вивчила первинні документи про інформаційну базу 
освітньої діяльності, інформацію про наявність бібліотеки, забезпечення на
вчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною лі
тературою, перевірила достовірність наведеної в матеріалах самоаналізу ін
формації. Аналіз перевірених документів показує, що показники матеріально- 
технічного забезпечення освітньої діяльності, які забезпечують підготовку 
фахівців, відповідає нормативам.

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності вищого навчального 
закладу є основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ». 
Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел та інформацій
на модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, здійснюєть
ся інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, проводиться її струк- 
турування, надається доступ до існуючих інформаційних джерел.

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб кори-





стувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки ВНЗ, яка поєднює:
- традиційні фонди та послуги;
-  електронний каталог бібліотеки, в тому числі віддаленого та он-лайн дос
тупу, 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, електронну доставка документів та 
міжбібліотечний абонемент;
-  віртуальні інформаційні або вебліографічні системи посилань на ресурси 
Інтернету.

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

Перелік фахових періодичних видань
Назва фахового періодичного видання Рік

надходження
Вісник «Приазовського державного технічного університету» 2010-2018
Промышленная теплотехника. Международный научно
прикладной журнал

2000-2018

Т еплоэнергетика 2003-2018
Сталь 2003-2018
Известия Вузов «Черная металургия» 2000-2018
Металлург 1980-2018
Теорія і практика металургії 2003-2018
Металлургическая и горнорудная промышленность 2003-2018
Энергосбережение 2002-2018
Эенергосбережение. Энергетика. Энергоаудит 2010-2018
Энерготехнологии и ресурсосбережение 2010-2018
* 3 2014 року фахові періодичні видання надходять в електронному варіанті.

У складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:
- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного середови

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

нотекстові 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 ПДТУ;



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

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів налічує понад 
10 000 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. Для всіх користувачів доступна статистика загальної кількості ма
теріалів. Сайт НММ поповнюється також монографіями, підручниками і на
вчальними посібниками викладачів ПДТУ, які з 2014 р. проходять обов'язко
ве грифування вченою радою університету. Всі матеріали доступні користу
вачам в авторизованому режимі.

Навчально-методичне забезпечення освітнього процесу у ДВНЗ 
«ПДТУ» орієнтоване на створення максимально сприятливих умов для на
вчання студентів. З метою підвищення якості навчально-методичних розро
бок викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато процес станда
ртизації редакційно-видавничої діяльності ВНЗ. Був розроблений комплекс 
стандартів системи менеджменту якості, у яких реалізований корпоративний 
підхід до оформлення НММ, що видаються у ДВНЗ «ПДТУ».

З 2011 року бібліотека веде роботу по формуванню інституційного ре- 
позиторія -  колекції наукових публікацій викладачів ПДТУ. На сьогодні база 
даних сховища налічує біля 13500 електронних документів з чотирьох збірок 
та матеріалів конференцій ПДТУ. Ведеться робота по наповненню сайту як 
новими, так і ретро публікаціями. Для поширення досліджень в світовому 
науковому співтоваристві і зростання рівня цитованості інституційний репо- 
зиторій зареєстрований в міжнародних відкритих архівах ROAR і 
OpenDOAR.

Висновок: експертна комісія констатує: стан інформаційного за
безпечення освітнього процесу повністю відповідає вимогам підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» зі спе
ціальності 144 «Теплоенергетика».

9. Результати освітньої діяльності спеціальності

У порядку аналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі бу
ли проведені комплексні (кваліфікаційні) контрольні роботи (ККР) з гумані
тарних, природничо-наукових та професійно-орієнтованих (фахових) дисцип
лін. Підсумки виконання комплексних кваліфікаційних контрольних робіт 
показують, що студенти спроможні мобілізувати знання, одержані при ви
вченні професійно-наукових та професійно-орієнтованих дисциплін.

Абсолютна успішність в цілому по спеціальності за результатами ви
конання ККР циклу з професійно - орієнтованих дисциплін 100%, якість 
62,5%. ККР з циклу гуманітарних дисциплін не проводилося, оскільки всі ди
сципліни цього розділу закінчуються заліком.

Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у відповідності до «По
ложення про проведення комплексної контрольної роботи».



Аналіз показників успішності студентів як при виконані ККР, так і за 
підсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 
якість навчання відповідають акредитаційним вимогам і загальним тенденці
ям навчального процесу.

Вагомою складовою частиною підготовки фахівців є виконання курсо
вих робіт. За період навчання студенти виконують 4 курсові роботи за дис
циплінами: «Внутрішньофірмовий менеджмент», «Режими ТЕС» (1 семестр), 
«Системний аналіз та менеджмент енергетичного комплексу», «Планування, 
організація та економіка НДР у теплоенергетиці» (2 семестр). Курсові роботи 
та проекти із спеціальних і професійно-орієнтованих дисциплін відповідають 
вимогам освітньо-професійної програми і на 100 % забезпечені навчально- 
методичною документацією, програмами, комп’ютерними класами тощо.

Успішність виконання курсових робіт за останній рік складає 100 %  при 
середній якості 71,9 %.

Перевірка стану фундаментальної підготовки студентів виявила, що в 
університеті створені належні умови щодо забезпечення безперервної фун
даментальної підготовки на протязі всього періоду навчання. Аналіз роботи і 
підсумки екзаменів свідчать про те, що якість фундаментальної підготовки 
задовільна і відповідає вимогам діючих програм і сучасному рівню підготов
ки магістрів за ОПП «Теплоенергетика».

Комісією проведена перевірка комплексних контрольних робіт з 3 ди
сциплін, які відображені у самоаналізі: «Охорона праці в галузі та цивіль
ний захист», «Режими ТЕС», «Надійність роботи теплоенергетичних уста
новок та систем» та «Моделювання та оптимізація теплоенергетичних уста
новок та систем». Результати перевірки виконаних робіт та порівняння з ре
зультатами, отриманими при самоаналізі, наведені у таблиці 3. Успішність 
виконання робіт склала 100 %, якість на рівні -  59,4% що на 9,4 % переви
щує встановлений норматив. Результати свідчать про те, що загалом студе
нти досконало володіють теоретичним матеріалом та практичними вміння
ми з дисциплін соціально-гуманітарної та професійно-практичної підготов
ки.

Для студентів за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» 
зі спеціальності 144 Теплоенергетика навчальним планом передбачена магіс
терська практика.

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



Таблиця 3 -  Результати виконання комплексних контрольних робіт здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми Теплоенергетика зі спеціальності 144 Теплоенергетика
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Охорона праці 
в галузі та 
цивільний 
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ПТЕ-
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8 8 5 62,5 3 37,5 100 62,5 8 5 62,5 3 37,5 100 62,5

Моделювання 
та оптимізація 
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них учстановок
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ПТЕ-
17-М
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Режими ТЄС ПТЕ-
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8 8 - 5 62,5 3 37,5 • “ 100 62,5 8 “ “ 5 62,5 3 37,5
'
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За циклом 32 32 - - 20 62,5 12 37,5 - - 100 62,5 32 - - 19 59,4 13 40,6 - - 100 59,4 - -3,1
Всього 32 32 - - 20 62,5 12 37,5 - - 100 62,5 32 - “ 19 59,4 13 40,6 - 100 59,4 - -3,1

Експерти с. A. П. Фалендиш

B. І. Дешко

Голова експертної комісії

Ю.Л. Саєнко

А.П. Фалендиш юо



ЗАТВЕР,
В.о. рекД

(підпис)

ГРАФІК ПРОВЕДЕНИЯ ККР
для перевірки рівня остаточних знань з дисциплін навчального плану

підготовки магістрів з галузі знань 14 «Електрична інженерія»,
спеціальності 144 «Теплоенергетика»,

01Ш «Теплоенергетика»
в п р и с у т н о с т і  е к с п е р т н о ї  КОМІСІЇ

Дисципліна Дата, аудиторія№№
п/п

Група

Охорона праці в галузі та 
цивільний захист

ПТЕ-17М 06.12.2018,37

Моделювання та оптимізація 
теплоенергетичних установок та 
систем

ПТЕ-17М 05.12.2018,37

Режими ТЕС ПТЕ-17М 07.12.2018,37
Надійність роботи 
теплоенергетичних установок та 
систем

ПТЕ-17М 06.12.2018, 37

Завідувач кафедри (В.О. Маслов)
різвище та ініціали)

Голова експертної
(А.П.Фалендиш)комісії

(підпис) (прізвище та ініціали)



Висновок. Експертна комісія констатує: результати освітньої дія
льності та підготовки фахівців ступеня «магістр» за освітньо- 
професійною програмою «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теп
лоенергетика» повністю відповідють акредитаційним вимогам.

10. Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Теплоенергетика» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальністі 144 «Теплоенергетика» у Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» ек
спертна комісія відзначає:

Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» і на кафедрі промислових теплоенер
гетичних установок та теплопостачання здійснюється згідно концепції освіт
ньої діяльності, освітньо-професійної програми, навчальних планів, вимог 
нормативних документів та навчально-методичних документів вищої освіти. 
В групу забезпечення з розробки освітньо-професійної програми увійшли 5 
осіб: 1 професор, доктор технічних наук (20 %), 3 кандидати техніч
них наук, доценти (60%) та один старший викладач (20 %).

1. 1 доктор технічних наук, професор та 3 кандидати технічних наук, 
доценти. Гарантом освітньої програми є доктор технічних наук, професор 
Маслов Олександр Володимирович. Науково-педагогічний стаж членів гру
пи перевищує 10 років. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Теплоенергетика» другого (магістерського) рівня 
вищої освіти зі спеціальністі 144 «Теплоенергетика» відповідає встановле
ним вимогам. Навчальні і робочі плани освітньо-професійної програми 
«Теплоенергетика» включають комплекс нормативних і вибіркових навча
льних дисциплін (загалом 16 дисциплін, магістерська практика і виконання 
магістерської роботи), їх складено відповідно до чинної освітньо- 
професійної програми. Термін підготовки магістрів за ОПП «Теплоенерге
тика» спеціальності 144 «Теплоенергетика» складає 1 рік 4 місяці, навчаль
ний час становить 90 кредитів.

2. Всі викладачі дисциплін за навчальним планом мають відповідний 
науково-педагогічний стаж, науковий ступінь і вчене звання, що перевищує 
60 - відсотковий показник. Викладачі мають високий рівень активності, 
який засвідчується виконанням не менше чотирьох показників п. 30 Ліцен
зійних умов. Кадрове забезпечення кафедри промислових теплоенергетич
них установок та теплопостачання відповідає вимогам провадження освіт
ньої діяльності стосовно підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальнос
ті 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергети
ка» 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 м /на одну особу, що на 2,25 пере
вищує нормативний показник. Кафедра промислових теплоенергетичних 
установок та теплопостачання має в своєму розпорядженні 3 предметні ау
диторії, які оснащені мультимедійним обладнанням; навчальні й дослідни
цькі лабораторії з сучасним дослідницьким та технологічним обладнанням. 
Лабораторна база та дослідницьке приладдя кафедри постійно оновлюють
ся. Таким чином, випускова кафедра необхідні засоби навчання, а існуюча 
матеріально-технічна база відповідає вимогам для підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» другого (магістерсь
кого) рівня вищої освіти зі спеціальністі 144 «Теплоенергетика».

4. Дисципліни начального плану підготовки магістрів забезпечені 
робочими 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; забез
печеність мультимедійним обладнанням для одночасного користування в 
навчальних аудиторіях Університету становить 45,3. Таким чином, стан на
вчально-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Теплоенергетика» спеціальності 144 «Теплоенер
гетика» відповідає Ліцензійним умовам та Державних вимог щодо акреди
тації.

5. Якість підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» зі спеціаль
ності 144 «Теплоенергетика» відповідає вимогам системи вищої освіти.

Підставами для акредитації освітньої програми «Теплоенергетика» 
другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальністі 144 «Теплоене
ргетика» є те, що кадрове, навчально-методичне, технологічне та інформа
ційне забезпечення, а також якість підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплое
нергетика» у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» від
повідають вимогам системи вищої освіти України та забезпечують держав
ну гарантію якості освіти.

Зауваження і пропозиції

Експертна комісія вважає за доцільне висловити зауваження та пропози
ції, які дозволять поліпшити якість освітньої діяльності вищого навального 
закладу та кафедри «Промислові теплоенергетичні установки та теплопоста
чання», а саме:

1. З метою збільшення контингенту студентів у відповідності до ліцен
зійного обсягу магістратури запровадити нові форми та методи профорієнта
ційної роботи серед випускників минулих років та працівників підприємств, 
які вже мають вищу освіту по суміжній спеціальності.

Голова експертної комісії v y z=> А.П.Фалендиш
- .



2. Більш активно залучати магістрів до участі у виконанні наукових роз
робок кафедри, участі у виконанні держбюджетних та госпдоговірних робіт, 
здійснення самостійних пошукових досліджень, самостійного написання на
укових статей, виступів на наукових конференціях та олімпіадах.

3. З метою підвищення якості магістерських робіт, наукових досліджень, 
якості навчально-методичної роботи запровадити на кафедрі та в університе
ті систему виявлення та запобігання академічного плагіату в наукових, на
вчально-методичних, дисертаційних, магістерських роботах.

Загальний висновок: Експертна комісія на підставі перевірки резуль
татів діяльності на місці робить висновок про можливість акредитації освіт
ньо-професійної програми «Теплоенергетика» зі спеціальності 144 «Теплое
нергетика» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний універси
тет» Міністерством освіти і науки України.

Висновок містить 4 сторінки додатків, зокрема, таблицю показників від
повідності стану забезпечення ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої 
освіти.

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри теплотехніки та 
теплових двигунів Українського 
державного університету Я̂ТТІ етич

ного транспорту, доктор 
наук, професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри теплоенергетики 
Національного технічного універси
тету України «Київський політехні
чний інститут», доктор технічних В.І. Дешко
наук, професор

З висновками експертів ознайомле-

В.С. Волошин



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

кладу «Приазовський державний технічний університет» 
за освітньо-професійною програмою «Теплоенергетика» 

зі спеціальності 144 «Теплоенергетика» 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347

Назва показника (нормативу)
Зазначення показника (нормативу) за другим (ма

гістерським) рівнем вищої освіти
Норматив Фактично Відхилення

Г 2 3 4
Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність у закладі освіти випускової кафедри із спеці
альної (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 про
фесійної активності яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше п’яти умов з вимог до ви
значення рівня наукової та професійної активності науко
во-педагогічних (наукових) працівників і які не входять 
(входили) до жодної групи забезпечення цього або іншого 
вищого навчального закладу в поточному навчальному 
році

+ + -

3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освіт
ньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого звання за відповід
ною або спорідненою спеціальністю

+ 4- -

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 праців
ників, які здійснюють освітній процес (групи забезпечен
ня), стажу науково-педагогічної діяльності понад два ро
ки та рівню наукової та професійної активності, який за
свідчується виконанням не менше чотирьох видів та ре
зультатів з перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов

+ + -

5. Наявність у складі групи забезпечення спеціальності 
науково-педагогічних або наукових працівників, які пра
цюють 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 60 0
6.2. які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене 
звання професора, %

20 20 0

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

не більше 
ЗО 20,6 -9,4



членів групи забезпечення
8. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової") 
підготовки, яку очолює фахівець відповідної або спорід
неної науково-педагогічної спеціальності:
8.1.з науковим ступенем доктора наук та вченим званням + - -

8.2. з науковим ступенем та вченим званням + - -

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

+

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

+ + -

Вимоги згідно наказу від 30.12.2015 р. № 1187

Назва показника (нормативу)
Зазначення показника (нормативу) за другим (ма

гістерським) рівнем вищої освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Технологічні 

щодо матеріально-техніч 
освітньої діяльності у  с<і

вимоги
ного забезпечення 
>ері вищої освіти

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

2,4 6,65 +4,25

2. Забезпеченість мультимедійним обладнанням для од
ночасного використання в навчальних аудиторіях (міні
мальний 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 + + -

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, ла
бораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, 
необхідним для виконання навчальних планів

+ + -

2. Технологічн 
щодо навчально-методич 
освітньої діяльності у  а

і вимоги
ного забезпечення 
>ері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + + -
2. Наявність навчального плану та пояснювальної записки 
до нього

+ + -

3. Наявність робочої програми з кожної навчальної дис
ципліни навчального плану

+ + -

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

+ + -

5. Наявність програми практичної підготовки, робочих 
програм практик

+ + -

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

+ + -
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3. Технологічні вимоги 
щодо інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності у  сфері вищої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закордон
ними фаховими періодичними виданнями відповідного 
або спорідненого профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п’ять на

йменувань
ї ї +6

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

4- + -

3. Наявність офіційного веб-сайту закладу освіти, на яко
му розміщена основна інформація про його діяльність 
(структура, ліцензії та сертифікати про акредитацію, осві- 
тня/освітньо-наукова/видавнича/
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні та на
укові структурні підрозділи та їх склад, перелік навчаль
них дисциплін, правила прийому, контактна інформація)

+ + -

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

60 100 +40

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689

Назва показника (нормативу)
Зазначення показника (нормативу) за другим (ма

гістерським) рівнем вищої освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої 
освіти
1.1. Виконання навчального плану за показниками: пере
лік навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного скла
ду 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 за
ймаються , вдосконаленням навчально методичного за
безпечення, науковими дослідженнями, підготовкою під
ручників та навчальних посібників, %

100 100 -

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

Навчальним 
планом іспитів 
не передбачено

2.1.1. 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 (фунда
ментальної) підготовки:

Навчальним 
планом іспитів 
не передбачено
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2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 - -

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

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підго
товки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), % 50 59,4 +9,4
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 конфе
ренціях, конкурсах, виставках, профільних олімпіадах 
тощо)

+ + -

Голова експертної комісії: 
завідувач кафедри теплотехніки та 
теплових двигунів Українського 
державного університету залізнич
ного транспорту, доктор технічних 
наук, професор

А.П. Фалендиш

Член експертної комісії: 
завідувач кафедри теплоенергетики 
Національного технічного універси
тету України «Київський політехні
чний інститут», доктор технічних 
наук, професор

З висновками експертів ознайомле-


