
висновок
первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота 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 перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 
університет» та наказу Міністерства освіти і науки України від 09 листопада 2018 р. 
№ 1932-л експертна комісія у складі:
Голова комісії: Шандрук Сергій Костянтинович, професор кафедри психології та 

соціальної роботи Тернопільського національного економічного 
університету, доктор психологічних наук, професор.

Член комісії: Швалб Юрій Михайлович, професор кафедри соціальної роботи 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
доктор психологічних наук, професор,

у період з 17 грудня по 19 грудня 2018 року розглянула на місці подану Державним 
вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» 
(далі - ДВНЗ «ПДТУ» або університет) акредитаційну справу та провела експертне 
оцінювання відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти 
державним вимогам щодо можливості акредитації освітньо-професійної програми 
Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота галузі знань 23 Соціальна 
робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

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



При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних матеріалів та 
документів:

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

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

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

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

5 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом 
на 20.03.2018р.

6 Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) 
рівнем.

7 Освітньо-професійна програма Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

8 Комплексні контрольні роботи з дисциплін.
9 Кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне 

забезпечення освітньої діяльності та соціальна інфраструктура університету.
10 Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ»
11 Перелік зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за 

дотриманням Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, а також відомості 
про скарги юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ» за 
освітньо-професійною програмою, що акредитується.

За результатами експертного оцінювання встановлено та констатовано:

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

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», створений на базі 
Маріупольського металургійного інституту, який було засновано у 1930 році. 
Відповідно до рішення колегії Міністерства освіти України від 29.09.93 р. № 16/5 за 
результатами ліцензування Маріупольський металургійний інститут атестований 
вищим навчальним закладом IV рівня акредитації і прийняв пропозицію про зміну 
статусу. Кабінет Міністрів України 25 листопада 1993 р. прийняв постанову № 956 
«Про створення Приазовського державного технічного університету з 
підпорядкуванням Міністерству освіти України».



Університет заснований на державній формі власності і підпорядкований 
Міністерству освіти і науки України, внесений до єдиного Державного реєстру 
підприємств та організацій України (ідентифікаційний код 02070812) за юридичною 
адресою: 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Університетська, 7.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» створено для 
провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підготовкою здобувачів вищої освіти 
відповідно до отриманих ліцензій та відомостей щодо здійснення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти. Основою діяльності Університету є підготовка за 
державним замовленням і договірними зобов'язаннями здобувачів вищої освіти.

Відповідно до Статуту Університет здійснює діяльність в межах прав, що 
передбачені Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту», 
іншими законодавчими актами та податковими правами, наданими за результатами 
акредитації. Положення Статуту, концепція створення і діяльності Університету 
відповідають чинному законодавству України. Статут Університету затверджено у 
встановленому порядку.

Університет очолює ректор Волошин В'ячеслав Степанович, доктор технічних 
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної 
кадрової академії.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» підготував понад 58 
тисяч висококваліфікованих фахівців для України та 48 зарубіжних країн Європи, 
Азії, Африки і Латинської Америки.

Освітній процес забезпечують 42 кафедри, у складі яких працюють 50 докторів 
наук, професорів, 183 кандидати наук, доценти, академіки і член-кореспонденти 
галузевих і зарубіжних академій наук, 3 заслужених діячі науки і техніки України, 
заслужені працівники народної освіти України, лауреати Державної премії України, 
премії Ради Міністрів України.

У структурі університету 8 факультетів, 4 навчально-наукових інститути, З 
навчально-науково-виробничі інноваційні комплекси, 3 коледжі, відділення 
довузівської підготовки, 2 навчально-консультаційних пункти. В університеті діють: 
аспірантура, докторантура, 2 спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і 
кандидатських дисертацій з 3 спеціальностей, в яких за останні роки захистили 
докторські та кандидатські дисертації понад 80 осіб.

В університеті і його структурних підрозділах навчається понад 6 тисяч 
студентів денної і заочної форм навчання. Випускники ДВНЗ «ПДТУ» 
працевлаштовуються на підприємства України на 97-98%.

Університет має 16 навчально-наукових корпусів, бібліотеку з читальними 
залами і книжковим фондом понад 550 тисяч примірників, 43 комп'ютерні класи, 
центр комп'ютерних технологій, об'єднаних у загальну університетську мережу з 
виходом в Інтернет, навчально-спортивний комплекс із спортивними залами, стадіон 
зі штучним покриттям, 2 студентські гуртожитки, студентську їдальню на 300 місць, 
4 буфети, санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на 180

З



місць на узбережжі Азовського моря.
Головне завдання діяльності Університету визначається як підготовка кадрів для 

державних структур, підприємств, організацій, виробничих об'єднань, фінансових 
установ з різною формою власності; розвиток особистості, творчих здібностей 
людини, здатності забезпечити успіх своєї організації у мінливих умовах ринкової 
економіки: володіння двома іноземними мовами, сучасними комп'ютерними 
технологіями.

Висновок: Експертна комісія констатує надані та перевірені комісією 
документи відповідають акредитаційній справі та є підтвердженням права 
Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний 
університет» здійснювати підготовку здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми Соціальна робота спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

2. Відповідність кадрового забезпечення освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності

Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» забезпечений кадрами вищої кваліфікації 
відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

ДВНЗ «ПДТУ» є одним з найпотужніших наукових та навчальних центрів в 
Україні. Завдяки цьому сформовано відповідне кадрове забезпечення, яке повною 
мірою дає можливості забезпечити підготовку здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Кадровий склад ДВНЗ «ПДТУ» сформований з високопрофесійних фахівців, 
докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, які мають відповідний досвід 
наукової та педагогічної роботи понад два роки та рівень наукової та професійної 
активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з 
перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

Підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Соціальна 
робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем 
забезпечують кафедри: соціології та соціальної роботи (випускова кафедра), охорони 
праці й навколишнього середовища.

Кількість викладачів, які мають кваліфікацію відповідно до спеціальності, 
науковий ступінь або вчене звання, виходячи із розрахунку на кожні десять 
здобувачів освітнього ступеня магістра, становить 6 осіб на 57 здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231



Соціальна робота, що повною мірою відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності.

Викладачі кафедри також беруть активну участь у наукових, науково- 
практичних та науково-методичних конференціях та семінарах, публікуються у 
фахових виданнях, у тому числі у наукометричних журналах.

Серед викладачів кафедри соціології та соціальної роботи є автори (співавтори) 
навчальних посібників, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, зокрема, 
завідувач кафедри Любчук О.К.

Група забезпечення спеціальності 231 Соціальна робота складається із 
науково-педагогічних працівників, які працюють у ДВНЗ «ПДТУ» за основним 
місцем роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і які не входять 
(входили) до жодної групи забезпечення даного або іншого закладу вищої освіти в 
поточному семестрі становить 6 осіб, з яких: шість мають науковий ступінь та/або 
вчене звання (100% від загальної кількості членів групи забезпечення). Частка 
науково-педагогічних працівників із науковим ступенем доктора наук та/або 
професора складає 30%, з урахуванням захисту докторської дисертації одним з 
членів групи забезпечення (26 жовтня 2018 року Мальцевої О.В.).

Кількість членів групи забезпечення спеціальності 231 Соціальна робота є 
достатньою, оскільки на одного її члена припадає не більше ЗО здобувачів вищої 
освіти всіх рівнів, курсів та форм навчання зі спеціальності 231 Соціальна робота.

Експертною комісією встановлено наявність трудових договорів (контрактів) з 
усіма науково-педагогічними працівниками та наказів про прийняття їх на роботу.

Випусковою кафедрою для підготовки здобувачів вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти освітньо-професійної програми Соціальна 
робота зі спеціальності 231 Соціальна робота є кафедра соціології та соціальної 
роботи.

Кафедра соціології та соціальної роботи створена в 2004 році на базі кафедри 
Соціології та інженерної педагогіки». До 1995 року це була загальноуніверситетська 
кафедра, яка здійснювала підготовку студентів університету (раніше інституту) із 
гуманітарних дисциплін: соціологія, політологія, основи педагогіки та психології. У 
1996 році було проведено реорганізацію кафедри, що дозволило у 1996 році 
провести ліцензування нового фаху -  «Професійна освіта». В рамках даної ліцензії 
здійснювалась підготовка педагогів-економістів та педагогів-будівельників 3 та 4 
рівнів акредитації, а з 1999 року ці напрями були передані на відповідні кафедри 
Університету.

У 1999 році за ініціативою кафедри було ліцензовано спеціальність Соціальна 
робота, а у 2000 році кафедра соціології та соціальної роботи стала випускаючою і 
розпочала підготовку фахівців за спеціальністю Соціальна робота на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти. З 2006 року кафедра розпочала підготовку 
фахівців за спеціальністю Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.



У 2017 році кафедра соціології та соціальної робота успішно пройшла чергову 
акредитацію спеціальності 231 Соціальна робота за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
бакалавр (Сертифікат про акредитацію НД 0588720) та магістр (Сертифікат про 
акредитацію НД 0588740). Термін дії сертифікатів до 1 липня 2027 року.

Кафедра соціології та соціальної роботи єдина у місті Маріуполі й 
Приазовському регіоні здійснює підготовку магістрів соціальної роботи і забезпечує 
потреби соціальних служб й організацій різних форм власності не тільки міста 
Маріуполя, але й інших районів Донецької області, у висококваліфікованих фахівцях 
із соціальної роботи.

Випускову кафедру соціології та соціальної роботи очолює Любчук Ольга 
Костянтинівна, доктор наук з державного управління, спеціальність 25.00.02 -  
Механізми державного управління, професор кафедри психології, кандидат 
психологічних наук, спеціальність 19.00.07 -  Педагогічна та вікова психологія, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. Тема докторської дисертації: 
«Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного 
управління неперервною освітою в Україні та її регіонах». Сфера наукових інтересів: 
психологія соціальної роботи, соціально-психологічна робота з різними групами 
клієнтів, управління системою соціального забезпечення, психологія управління, 
психологія туризму тощо. Завідувач кафедри постійно підвищує рівень своєї 
професійної освіти. За останні п’ять років Любчук О.К. пройшла підвищення 
кваліфікації та отримала відповідні документи: Центральний інститут 
післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
Національної академії педагогічних наук України підвищувала кваліфікацію за 
категорією: «Завідувачі (начальники) кафедр університетів, академій, інститутів» з 
29.01.2018р. до 30.06.2018р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП № 
35830447/1534-18. Має понад 180 наукових праць.

Суттєва увага на випусковій кафедрі приділяється формуванню якісного 
професорсько-викладацького складу. За останні п’ять років викладачами кафедри 
було захищено 4 кандидатських та 1 докторська дисертації. Зокрема, у 2018 році 
відбувся захист 2 дисертацій: Лапіна М.Д., старший викладач кафедри захистила 
кандидатську дисертацію за спеціальністю 19.00.07 -  педагогічна та вікова 
психологія; Мальцева О.В., доцент кафедри, захистила докторську дисертацію за 
спеціальністю 09.00.03 -  соціальна філософія та філософія історії. Крім того, 2 
викладача випускової кафедри працюють над кандидатськими та докторськими 
дисертаціями, а саме: Роговська О.О., асистент кафедри навчається в аспірантурі 
Класичного приватного університету, спеціальність 054 -  соціологія, рік вступу: 
2018, планується захист -  2022 рік; Міщенко С.О., асистент кафедри, навчається в 
аспірантурі Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості, спеціальність 
08.00.07 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, планується 
захист-2019  рік.



Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує свій 
кваліфікаційний рівень шляхом стажування в установах і організаціях соціальної 
сфери, інших провідних закладах вищої освіти України, країн Європейського союзу.

Випускова кафедра має достатнє кадрове забезпечення та перспективи його 
розвитку для того, щоб 100% лекційних годин дисциплін, які викладаються на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти, забезпечували викладачі з науковими 
ступенями докторів та кандидатів відповідних наук, а також для забезпечення 
кваліфікованого керівництва педагогічною та науково-дослідною практикою та 
підготовкою магістерської роботи.

Кваліфікація всіх викладачів відповідає профілю дисциплін, які вони 
викладають. Всі викладачі кафедри мають індивідуальні плани, плани стажування і 
підвищення кваліфікації, згідно з якими кожні п’ять років підвищують кваліфікацію 
у закладах вищої освіти, відповідних наукових установах та організаціях мають 
відповідні документи. Весь науково-педагогічний склад кафедри охоплений 
різноманітними формами підвищення кваліфікації, зокрема - стажування в закладах 
вищої освіти, відповідних наукових установах та організаціях, участь у роботі 
міжнародних науково-технічних конференцій, семінарів тощо.

Підвищення кваліфікації викладачів також здійснюється через взаємодію та 
обмін досвідом з керівниками та провідними спеціалістами соціальних служб міста 
під час проведення спільних науково-практичних конференцій, круглих столів, 
відкритих лекцій тощо. Це дозволяє викладачам кафедри соціології та соціальної 
роботи підвищувати якість соціальних працівників для роботи в соціальній сфері.

Висновок: експертна комісія констатує, що кількісні та якісні показники 
кадрового забезпечення освітньо-професійної програми Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет» відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності та Державним вимогам до акредитації.

3. Відповідність навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності

Організація освітнього процесу у ДВНЗ «ПДТУ» базується на основі Законів 
України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього 
процесу та інших нормативних документах із питань освіти.

Освітній процес освітньо-професійної програми Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в



ДВНЗ «ПДТУ» організовано таким чином, щоб забезпечити формування 
професійних компетентностей майбутніх фахівців.

В Університеті звертається особлива увага саме на підвищення якісного рівня 
науково-педагогічних працівників. Питання науково-методичного забезпечення 
освітнього процесу займають належне місце в роботі методичної ради університету і 
методичних комісій факультетів. Методичне забезпечення освітнього процесу 
складається з організаційно-методичної документації та навчальної і науково- 
методичної літератури.

Підвищення ефективності освітнього процесу відбувається шляхом постійного 
удосконалення форм і методів підготовки здобувачів вищої освіти. Освітній процес 
здійснюється з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, 
практичності, адаптивності, оновлення змісту освіти відповідно до нових освітньо- 
професійних програм та програм навчальних дисциплін.

Освітньо-професійна програма Соціальна робота та навчальний план підготовки 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» затверджені вченою радою і 
ректором Університету.

Освітньо-професійна програма Соціальна робота підготовки здобувачів вищої 
освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для 
здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника; 
нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах 
результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності 
системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 
Соціальна робота на другому (магістерському) рівні вищої освіти затверджений 
вченою радою (протокол № 15 від 29 червня 2017 року) і ректором Університету, в 
якому відображено календарний графік на весь строк навчання, бюджет часу 
здобувачів вищої освіти, де визначений час на теоретичне навчання, контрольні 
заходи, практичну підготовку, канікули та підготовку і проведення державної 
атестації, розподіл навчальних дисциплін за циклами підготовки, кредитами і 
семестрами.

Рівень навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ» у кількісному співвідношенні складає 100%, 
тобто з усіх навчальних дисциплін блоків обов’язкових і вибіркових навчальних 
дисциплін, передбачених навчальним планом, розроблені навчально-методичні 
комплекси (навчальна програма, робоча програма, зміст лекційних, семінарських, 
практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, перелік 
рекомендованої літератури, засоби для діагностики і контролю навчальних досягнень 
студентів).



У ДВНЗ «ПДТУ» розроблені і затверджені в установленому порядку робочі 
програми з усіх навчальних дисциплін навчального плану освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, які включають: програму навчальної 
дисципліни, перелік компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач вищої 
освіти, заплановані результати навчання, порядок оцінювання результатів навчання, 
рекомендовану літературу (основну, допоміжну), інформаційні ресурси в Інтернеті.

Експертна комісія підтверджує, що студенти, які навчаються за освітньо- 
професійною програмою Соціальна робота, мають усі необхідні умови для належної 
підготовки до семінарських і практичних занять, оскільки всі навчальні дисципліни 
забезпечені планами і методичними вказівками для підготовки до практичних 
(семінарських) занять. Науково-педагогічними працівниками розроблені завдання 
для самостійної та індивідуальної роботи студентів для розвитку творчих та 
наукових здібностей майбутніх соціальних працівників та із врахуванням важливості 
розвитку вмінь та навичок студентів оволодівати значними обсягами знань у 
позааудиторний час.

Самостійна та індивідуальна робота студентів забезпечується всіма навчально- 
методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної 
дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними посібниками, опорними 
конспектами лекцій, інтерактивними навчально-методичними комплексами 
дисциплін, інформаційними ресурсами в Інтернеті тощо.

Засоби діагностики якості вищої освіти включають питання до іспитів та 
заліків, тести, тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань для комплексної 
перевірки знань з дисципліни та інше. Вони розробляються викладачами кафедри з 
урахуванням освітньо-професійної програми, робочих програм навчальних 
дисциплін. Методичне забезпечення контрольних робіт з кожної дисципліни включає 
пояснювальну записку, зміст структурних частин, серед яких: теоретична частина, 
практична частина, критерії оцінювання, перелік нормативно-довідкової літератури.

До засобів діагностики якості вищої освіти належать комплексні контрольні 
роботи (ККР) з с соціально-гуманітарної, фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки, а також з дисциплін професійної та практичної 
підготовки. ККР розробляються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної 
характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін. Завдання ККР 
спрямовані як на оцінку засвоєних студентами теоретичних знань, так і на виявлення 
їх здатності вирішувати практичні завдання.

На випусковій кафедрі соціології та соціальної роботи практичній підготовці 
студентів відводиться важливе місце у формуванні професійних компетентностей 
здобувачів вищої освіти. Організація практичної підготовки регламентується 
Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 
України. Забезпечення якості практичної підготовки студентів базується на Законі 
«Про вищу освіту», вимогах Міжнародного стандарту якості ISO серії 9000.



Згідно з навчальним планом здобувані вищої освіти на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти за освітньо-професійною програмою Соціальна 
робота зі спеціальності 231 Соціальна робота проходять переддипломну практику 
тривалістю 6 тижнів (а саме: педагогічну -  2 тижні та науково-дослідну -  4 тижнів). 
Проходження педагогічної практики здійснюється відповідно до розробленої 
програми на базі кафедри соціології та соціальної роботи ДВНЗ «ПДТУ». 
Проходження науково-дослідної практики здійснюється згідно із розробленими 
програмами на базах практики: Міський центр соціальних служб сім’ї, дітей та 
молоді Маріупольської міської ради; Маріупольський міський центр зайнятості 
населення; Департамент соціального захисту населення Маріупольської міської 
ради; Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю Маріупольської міської 
ради; Маріупольський дитячий будинок «Центр опіки»; Територіальній центр 
соціального обслуговування Центрального району Маріупольської міської ради 
тощо.

Навчальним планом освітньо-професійної програми Соціальна робота 
підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота на 
другому (магістерському) рівні вищої освіти для проведення підсумкової атестації 
передбачено виконання і захист магістерської роботи. Підготовку та виконання 
магістерської роботи забезпечено відповідними методичними рекомендаціями, які 
передбачають розроблену тематику, рекомендації до її вибору, виконання та 
оформлення, список рекомендованої літератури, критерії оцінювання.

Навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти освітньо-професійної програми 
Соціальна робота включає наявність затверджених в установленому порядку 
освітньо-професійної програми Соціальна робота для другого (магістерського) рівня 
та навчального плану, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 
робочих програм з усіх навчальних дисциплін навчального плану, які включають 
програму навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, порядок 
оцінювання результатів навчання, рекомендовану літературу (основну, допоміжну), 
інформаційні ресурси в Інтернеті; програм з усіх видів практичної підготовки 
(педагогічної та науково-дослідної практик); методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна 
робота.

Висновок: експертна комісія констатує, що навчально-методичне
забезпечення освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
повністю відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та 
Державним вимогам до акредитації.



4. Відповідність матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності

ДВНЗ «ПДТУ» в цілому добре забезпечений матеріально-технічною базою, що 
дозволяє повною мірою відповідно до вимог забезпечити підготовку здобувачів 
освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна 
робота. Загальна інформація про матеріально-технічне забезпечення підготовки 
відповідних фахівців представлена в контексті загальної інформації по Університету, 
оскільки освітній процес відбувається в розрізі багатьох корпусів та навчальних 
приміщень.

За документами Приазовський державний технічний університет налічує 16 
навчальних корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний 
корпус, профілакторій та спортивно-оздоровчий табір. Два гуртожитки - загальна 
площа 10111,4 кв.м., збудовані у 1974 році. Проведені, реконструкції даху, прибудови, 
капітальний ремонт системи водопостачання та каналізації, капітально-відбудовний 
ремонт ліфту, капітальний ремонт приміщень першого та дев’ятого поверхів, поточний 
ремонт приміщень другого, третього та четвертого поверхів, капітальний ремонт 
санвузлів, оновлена пожежна сигналізація.

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

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

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

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

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

Університет має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, залів для 
видачі літератури, читальних залів. Бібліотека має 4 читальних зала на 300 посадкових 
місць. Загальна площа бібліотечних приміщень 2021 м . Бібліотека ПДТУ філій не має.



Розрахунок кількості комп’ютерних місць на 100 студентів; згідно контингенту: 
(1894 х 4) + (765 х 1,4) = ((1239 х 5) + 424 х 1,5) х 0,2 = 10013,2 

1356/10013,2x 100 = 13,54.
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять становить 6,65 

квадратних метрів на одного здобувана вищої освіти.
Забезпеченість мультимедійним обладнанням для одночасного користування в 

навчальних аудиторіях становить 45,3 % від загальної кількості аудиторій, що 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

Отже, ДВНЗ «ПДТУ» достатньо забезпечений площами приміщень навчального 
призначення для проведення освітнього процесу.

Для потреб студентів працюють методичний кабінет кафедри соціології та 
соціальної роботи, бібліотека, електронний читальний зал. Викладачі випускової 
кафедри для проведення занять використовують мультимедійне обладнання. 
Мультимедійним комплексом обладнані всі спеціалізовані кабінети.

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

Усі здобувані вищої освіти за потреби забезпечуються гуртожитком.
У ДВНЗ «ПДТУ» розроблені заходи і створюються умови для доступності до 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення.

Висновок: експертна комісія вважає, що матеріально-технічна база освітньо- 
професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Державному вищому навчальному 
закладі «Приазовський державний технічний університет» відповідає Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.

5. Відповідність інформаційного забезпечення освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності

Студенти, що навчаються за освітньо-професійною програмою Соціальна 
робота спеціальності 231 Соціальна робота, мають доступ до інформаційних 
ресурсів, які є в наявності у бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ», основною функцією якої є 
інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти.

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

Протягом останніх п’яти років простежується стабільна динаміка росту фонду



бібліотеки переважно за рахунок електронних видань. У складі електронної 
бібліотеки університету наявні такі ресурси:

- 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 репозиторій), у якому 

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

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

Для підвищення якості навчально-методичних розробок викладачів ДВНЗ 
«ПДТУ» з лютого 2013 року розпочато процес стандартизації редакційно-видавничої 
діяльності ЗВО. Був розроблений комплекс стандартів системи менеджменту якості.

У 2017 році «ПДТУ» отримав доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web 
of Science за кошти держбюджету разом з майже 100 українськими ЗВО та науковими 
установами Міністерства освіти і науки України, які відбирались спеціально 
створеною Комісією.

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

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

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

Фахові періодичні видання є не тільки в методичному кабінеті кафедр, а також 
у бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ». За кількістю та різноманітністю періодичні видання 
повністю задовольняють потребу студентів для підготовки до практичних занять, 
написання курсових, дипломних, наукових робіт, самостійної та індивідуальної 
роботи.

В ДВНЗ «ПДТУ» створено сайт навчально-методичних матеріалів 
(http://umm.pstu.edu/), який існує в режимі пілотного проекту, виконаний на

http://umm.pstu.edu/


платформі програми DSpace, наповнення якого здійснює професорсько- 
викладацьким складом університету, зокрема кафедри обліку і аудиту, яка має свою 
вкладку, з актуалізованими (2013-2018 рр.) навчально-методичні матеріалами, 
підручниками, посібниками, законодавчо - нормативними джерелами. Студенти 
мають вільний доступ до цієї вкладки на основі особистих паролів.

У ході акредитаційної експертизи встановлено, що для підготовки здобувачів 
вищої освіти освітньо-професійної програми Соціальна робота спеціальності 2311 
Соціальна робота випускова кафедра соціології та соціальної роботи має предметні 
аудиторії для проведення лекційних, практичних занять, які обладнані комп'ютерною 
технікою. Зокрема, комп’ютерна техніка та мережа Internet використовується 
студентами для підготовки рефератів, самостійних завдань, магістерських робіт. Крім 
того, ці засоби широко використовуються для проведення наукових досліджень, 
підготовки наукових статей та тез доповідей на науково-практичні конференції. 
Захист 100% магістерських робіт супроводжується презентаційними матеріалами з 
використанням мультимедійного проектору.

Висновок: Рівень інформаційного забезпечення освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державний технічний університет» відповідає Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.

6. Відповідність якісних характеристик здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна 
робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Державним 
вимогам до акредитації

Контингент студентів освітньо-професійної програми Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
формується відповідно до виконання умов ліцензування і обсягів прийому. Це вказує 
на те, що в закладі вищої освіти в цілому склалася чітка система профорієнтаційної 
роботи та формування контингенту студентів, завдяки чому забезпечуються 
конкурси і залучення до навчання здібної до творчої діяльності молоді.

Станом на 19.12.2018 року кількість здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів 
та форм навчання складає 161 особа. Кількість здобувачів освітнього ступеня 
магістра освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота складає 57 осіб.

Показники контингенту студентів даної спеціальності за даними ЄДЕБО 
станом на 19.12.2018р. наведено в табл. 1.



Таблиця 1
Контингент студентів 

ДВНЗ «ПДТУ»
освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна

робота
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

за даними ЄДЕБО станом на 19.12.2018 року

№
п/п Форма навчання Курси Разом

1 2
1 Денна 14 13 27
2 Заочна 20 10 ЗО

Разом 34 23 57

*  Примітка:
Кількість здобувачів вищої освіти за спеціальністю 231 Соціальна робота всіх рівнів, курсів та 
форм навчання становить 161 особа.

Складовими процесу формування контингенту студентів є: профорієнтаційна 
робота кафедр; договірна робота з суб’єктами господарювання різних організаційно- 
правових форм та форм власності; вивчення регіональних потреб у фахівцях; 
рекламна кампанія; використання засобів масової інформації тощо.

Викладачі випускової кафедри соціології та соціальної роботи разом із 
приймальною комісією проводять профорієнтаційну та агітаційно-роз’яснювальну 
роботу у вигляді виступів і оголошень на радіо і телебаченні, в місцевій пресі, 
проведення Дня відкритих дверей тощо.

Результати самоаналізу формування контингенту студентів, профорієнтаційної 
роботи, планів прийому вказують на те, що набір студентів до Університету 
відповідає нормативним і законодавчим вимогам, потребам регіону.

Загалом показники формування контингенту здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти не перевищують ліцензованого обсягу.

Для оцінювання якості навчання здобувачів освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» безпосередньо на місці було проведено 
комплексні контрольні роботи для студентів 2 року навчання з тих же дисциплін, що 
і при самоаналізі: «Сучасні теорії суспільства», «Методика і організація наукових 
досліджень», «Міжнародний та вітчизняний досвід соціальної роботи», «Методика 
викладання фахових дисциплін у вищій школі». Всі завдання ККР вимагали від 
студентів інтегрованого застосування знань з окремих тем і розділів відповідної 
дисципліни. Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися відповідно до



методичних вказівок щодо організації і проведення ректорського контролю якості 
підготовки студентів ПДТУ.

Порівняльні результати виконання ККР студентами освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти при самоаналізі та акредитаційній експертизі 
відображено у аналітичні табл. 2.

Успішність за результатами ККР акредитаційної експертизи становить 
дисципліни циклу соціально-гуманітарної підготовки абсолютна успішність - 100 % 
(якісна успішність 85%, середній бал 4,2); дисципліни фундаментальної, 
природничо-наукової та загальноекономічної підготовки абсолютна успішність - 
100% (якісна успішність 87 %, середній бал 4,3); дисципліни професійної та 
практичної підготовки абсолютна успішність - 100 % (якісна успішність 85 %, 
середній бал 4,0).

Аналіз показників успішності студентів як при виконані ККР, у ході 
самоаналізу, так і при акредитаційній експертизі підтверджують те, що абсолютна, а 
також якісна успішність відповідають акредитаційним вимогам і загальним 
тенденціям освітнього процесу.

Зокрема, відхилень середнього балу за дисциплінами циклу соціально- 
гуманітарної підготовки не виявлено, за циклом фундаментальної, природничо- 
наукової та загальноекономічної підготовки становить 0,2 бали, за циклом 
професійної та практичної підготовки -  0,1 бал. Відхилення середнього балу за усіма 
циклами підготовки за освітньо-професійною програмою Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
становить 0,2 бали за циклом дисциплін фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки і 0,1 бал за циклом дисциплін професійної та 
практичної підготовки, що є в межах допустимого (0,2 бали).

Вибірковий аналіз результатів захисту звітів переддипломної практики 
(науково-дослідної та педагогічної) здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти підтверджує те, що студенти показали достатній 
рівень практичної підготовки (науково-дослідна практика: абсолютна успішність 
захисту звітів склала 100,0%, якісна успішність -  100%, середній бал -  4,5; 
педагогічна практика: абсолютна успішність захисту звітів склала 100,0%, якісна 
успішність -  100%, середній бал -  4,3), тому рівень практичної підготовки відповідає 
Державним вимогам до акредитації.

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти передбачена у формі державного іспиту за фахом та захисту 
магістерських робіт, який згідно із графіком освітнього процесу відбудеться у грудні 
2018 року.
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Висновок: експертна комісія констатує, що контингент здобувачів вищої 
освіти освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
формується через налагоджену профорієнтаційну роботу, не перевищує 
ліцензованого обсягу, а якісні характеристики підготовки здобувачів вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідають 
Державним вимогам до акредитації.

7. Інформація про міжнародну і наукову діяльність

Кафедра соціології та соціальної роботи» єдина у місті Маріуполі та 
Приазовському регіону здійснює підготовку магістрів соціальної роботи та 
забезпечує потреби соціальних служб та організацій різних форм власності не 
тільки міста Маріуполя, але й інших районів Донецької області, у 
висококваліфікованих фахівцях із соціальної роботи. В Донецькій області тільки 
два заклади вищої освіти готують фахівців такого рівня: ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» (м. Маріуполь) та ДВНЗ «Донбаський 
державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ).

Викладачі випускової кафедри соціології та соціальної роботи працюють 
над науковою темою «Проблеми професійної підготовки соціальних працівників у 
сучасній Україні (номер державної реєстрації 0117U007325). Результати наукових 
досліджень актуальних проблем професійної підготовки соціальних працівників 
використовуються при викладанні фахових дисциплін, у дисертаційних 
дослідженнях та наукових публікаціях.

Викладачі та студенти випускової кафедри соціології та соціальної роботи 
активно займаються науковою роботою. Кількість студентів, залучених до 
наукової діяльності за тематикою НДР кафедри, щорічно зростає і становить 50 
осіб. Понад 20 студентів щороку беруть участь у першому турі Всеукраїнських 
студентських олімпіад із соціальної роботи. Усі студенти освітнього ступеня 
магістр освітньо-професійної програми Соціальна робота беруть активну участь у 
конкурсах наукових робіт. Щорічно студенти під керівництвом провідних 
викладачів кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях ДВНЗ 
«ПДТУ» та інших закладів вищої освіти України. Викладачі та студенти кафедри 
соціології та соціальної роботи постійно публікують свої наукові праці у 
провідних фахових виданнях України, виступають з доповідями на конференціях 
та різноманітних наукових заходах.

На кафедрі протягом дванадцяти років здійснюється видання кафедрального 
збірника наукових праць «Соціологія та соціальна робота», в якому публікують 
результати своїх наукових досліджень викладачі та студенти кафедри, 
представники закладів вищої освіти України та Польщі. З 2018 року рішенням 
вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» від 12.06.2018 року, протокол №13, збірник наукових 
праць «Соціологія та соціальна робота» набув статусу Вісника Приазовського 

Голова експертної комісії _______С.К. Шандрук



державного технічного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки та 
публічне адміністрування (ISSN 2617-2038). У Випуску 1 опублікували результати 
своїх наукових досліджень 27 студентів спеціальності Соціальна робота у 
співавторстві із науковими керівниками.

У 2017-2018 році викладачами кафедри було підготовлено та видано 5 
колективних монографій, одна з яких з грифом ДВНЗ «ПДТУ». Колективна 
монографія «Соціальний захист населення в Україні: проблеми та шляхи їх 
вирішення» була визнана переможцем місцевого конкурсу наукових робіт, про що 
є відповідний сертифікат.

Участь професорсько-викладацького складу кафедри соціології та 
соціальної роботи у науково-практичних конференціях та семінарах.

За останній рік кафедра соціології та соціальної роботи організувала та 
провела Круглі столи «Актуальні проблеми професійної підготовки фахівців із 
соціальної роботи в умовах сучасності» (листопад 2017 року), «Інноваційні 
підходи в теорії та практиці соціальної роботи» (жовтень 2018 року); 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію. «Національна поліція Донеччини: 
проблеми становлення та стратегія розвитку» ; Міжнародну науково-практичну 
конференцію «Університетська наука. Секція. Соціальна робота. Соціологія.; 
Всеукраїнську студентську конференцію «Наука- перші кроки». Секція. 
Соціологія та соціальна робота.

Викладачі кафедри соціології та соціальної роботи у наукових конференціях 
інших ЗВО чи наукових установ упродовж 2017-2018 н.р.:
1. XXIX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: «Тенденції та 

перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (м.Переяслав- 
Хмельницький, 2017р.).

2. Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні 
аспекти) : Міжнародна науково-практична конференція (м.Львів, 22-23 вересня 
2017 р.).

3. Нові нерівності -  нові конфлікти: шляхи подолання: III Конгрес Соціологічної 
Асоціації України, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
(м. Харків , 12-14 жовтня 2017 р.).

4. Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку: Міжнародна 
науково-практична конференція (м. Маріуполь, 3-4 жовтня 2017 р.)

5. Сучасна психологічна наука: перспективи та розвиток : II Всеукраїнська 
науково-практична конференція, 23 квітня 2017 р.

6. Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління: XIII Всеукраїнська 
науково-практична конференція (м. Маріуполь, 3 березня 2017 р.).

7. Науково-методологічні та соціальні аспекти психології. Всеукраїнська науково- 
практична конференція (м. Запоріжжя, 25-26 серпня 2017р.).

8. Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи
миротворення: Всеукраїнська науково-практична конференція (Донецький
державний університет управління, м. Маріуполь, 9 червня 2017 р.).

9. Вища юридична освіта: історичний досвід та перспективи розвитку: 
регіональний круглий стіл. Донецький юридичний інститут (м. Маріуполь, 22 
лютого 2018 року).



ІО.Психосоціальна підтримка осіб з травмою війни: міжнародний досвід та 
українські реалії: Всеукраїнська науково-практична конференція (ДонДУУ, м. 
Маріуполь, 28 лютого 2018р.).

11.Інтернаціоналізація вищої освіти України в умовах полікультурного світового 
простору: стан, проблеми, перспективи : II міжнар. наук.-практ. конф. (м. 
Маріуполь, 18-19 квітня 2018 р.).

12.Актуальні питання забезпечення публічної безпеки, порядку в сучасних 
умовах: поліція та суспільство - стратегії розвитку і взаємодії»: Всеукраїнська 
науково-практична конференція. (Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018).

Випусковою кафедрою соціології та соціальної роботи встановлено 
міжнародні зв’язки з закладами вищої освіти Республіки Польща, Республіки 
Білорусь, Монголії, які реалізуються шляхом проведення онлайн-конференцій, 
обміну науковою інформацією, взаємообміном делегаціями студентів. Договір № 
21-8/2013 про наукове- практичну співпрацю між ДВНЗ «ПДТУ» та Поліським 
державним університетом, угода про спільну підготовку студентів м. Кракові та м. 
Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ» та Гірнично-металургійною академією ім. Станіслава 
Сташіца.

Викладачі та студенти є ініціаторами та активними учасниками численних 
благодійних акцій і волонтерського руху в Донецькій області. З 2018 року 
впроваджується добровільна волонтерська практика студентів у соціальних 
службах міста Маріуполя задля отримання додаткових практичних навичок 
майбутньої професійної діяльності. Є домовленість між кафедрою та провідними 
соціальними службами стосовно зреалізування актуальних завдань соціальної 
роботи . Ця ділянка здійснюється під керівництвом доцентів Ташкінової О.А. та 
Суровцевої І.Ю. в межах функціонування студентського наукового гуртка 
«Соціальна робота в дії. Волонтерство». Активними учасниками цього гуртка є 
понад 40 студентів спеціальності Соціальна робота, які займаються 
волонтерською діяльністю за такими напрямами: соціальна робота з дітьми з 
інвалідністю, соціальна робота з молоддю, соціальна робота в третьому секторі, 
соціальна робота з людьми похилого віку.

За останні п’ять років викладачами випускової кафедри опубліковано понад 
100 статей, переважна більшість яких -  у фахових наукових та міжнародних 
виданнях, зокрема в періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз.

Висновок: Експертна комісія констатує те, що організація наукової та 
міжнародної діяльності викладачів випускової кафедри соціології та соціальної 
роботи, а також здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється на належному рівні та 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.



8. Перелік зауважень (приписів) органів, що здійснюють контроль за 
дотриманням ліцензійних умов, а також відомості про скарги 
юридичних і фізичних осіб щодо освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ» за 
освітньо-професійною програмою Соціальна робота зі спеціальності 
231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

За період підготовки здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) 
рівні за освітньо-професійною програмою Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота, з 2017 по 2018 роки порушень в організації і проведенні 
освітнього процесу не виявлено. З боку юридичних і фізичних осіб претензії щодо 
освітньої діяльності ДВНЗ «ПДТУ» із підготовки здобувачів вищої освіти за 
заявленою до акредитації освітньо-професійної програми не надходили.

9. Аналіз внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Внутрішньо університетська програма забезпечення якості освіти в ДВНЗ 
«ПДТУ» регламентується Положенням про внутрішню систему забезпечення 
якості освітньої діяльності в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет», затвердженим вченою радою і ректором Університету. Дана 
система забезпечення якості вищої освіти, крім моніторингу багатьох кількісних 
показників, спрямована на підтримку системи цінностей, традицій, норм (як 
загально університетського рівня, так і субрівнів академічних підрозділів -  
інститутів, факультетів, кафедр), які й визначають ефективність функціонування 
Університету.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в ДВНЗ 
«ПДТУ» та його структурних підрозділів містить: аналіз результативності 
науково-дослідної роботи в закладі вищої освіти та використання її здобутків в 
освітньому процесі; використання локальної системи управління якістю та 
стандартів закладу вищої освіти; схему функціонування внутрішньої системи 
забезпечення якості та розподіл відповідальності між структурними підрозділами 
та посадовими особами; результативність системи забезпечення якості, її 
моніторинг та вдосконалення.

Висновок: експертна комісія вважає, що якість внутрішньої системи 
забезпечення освітньої діяльності в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти та Державним вимогам до акредитації.



ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих матеріалів для проведення акредитаційної експертизи 
та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертна комісія дійшла 
висновку, що кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне 
забезпечення, якість підготовки фахівців, внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності за освітньо-професійною програмою Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» відповідають 
установленим вимогам і дозволяють забезпечити державну гарантію якості 
освіти.

Навчальний план відповідає освітньо-професійній програмі Соціальна 
робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти, враховує особливості і потреби регіону, його провідних установ, 
організацій, замовників фахівців.

ДВНЗ «ПДТУ» має достатній науково-педагогічний потенціал та сучасну 
навчально-наукову базу для підготовки здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Професійну підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» забезпечують кафедри: соціології та соціальної роботи (випускова 
кафедра) та охорони праці й навколишнього середовища. Кафедри мають 
сформований науково-педагогічний колектив, який за кількісними та якісними 
показниками відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та 
Державним вимогам до акредитації.

Рівень навчально-методичного забезпечення відповідає сучасності та 
потребам освітнього процесу, забезпечує якісне навчання студентів; навчально- 
методична література, фахові періодичні видання наявні в достатній кількості та є 
всі умови для їх оперативного та ефективного використання здобувачами вищої 
освіти.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення освітньо-професійної 
програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ» відповідають Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.

У ДВНЗ «ПДТУ» створено всі необхідні умови для якісної підготовки 
здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми Соціальна робота зі 
спеціальності 231 Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти, розроблено внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності.

Комісія вважає за необхідне висловити також побажання, які не впливають 
на загальне позитивне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми 
Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна робота за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, водночас дозволять поліпшити якість 
підготовки фахівців:



1) посилити роботу викладачів випускової кафедри соціології та соціальної 
роботи популяризації наукових здобутків у наукових виданнях, включених до 
наукометричних баз, зокрема Web of Science або Scopus;

2) продовжувати роботу над удосконаленням електронних навчально- 
методичних комплексів дисциплін навчального плану здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 Соціальна 
робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН України 
зробила висновок про спроможність Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» здійснювати підготовку 
здобувачів освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231 
Соціальна робота за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії:
професор кафедри психології та соціальної 
роботи Тернопільського національного 
економічного університету, 
доктор психологічних наук,

Член експертної комісії:
професор кафедри соціальної роботи 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 
доктор психологічних наук,
професор Ю. М. Швалб

професор С.К. Шандрук

19 грудня 2018 року

«З експертними висновками ознайомлений»

В.о. р 
навча 
держг 
докто В.С. Волошин



Порівняльна таблиця виконання вимог Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою здобувачів вищої освіти 

освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 
231 Соціальна робота в Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет»

Найменування 
показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Науково-педагогічні 
та наукові працівники, 
які здійснюють освітній 
процес і мають стаж 
науково-педагогічної 
діяльності понад два 
роки та рівень наукової 
та професійної 
активності, який 
засвідчується 
виконанням не менше 
чотирьох видів та 
результатів з 
перелічених у пункті ЗО 
Ліцензійних умов 
(мінімальний відсоток 
кадрового складу)

100 100 —

2. Кадровий склад 
закладу освіти (кількість 
осіб, виходячи із 
максимальної кількості 
здобувачів освітнього 
ступеня магістра на 
одного викладача, який 
має кваліфікацію 
відповідно до 
спеціальності, науковий 
ступінь або вчене 
звання)

10 осіб

6 осіб 
(57

здобувачів
вищої
освіти)

-



3. Склад групи 
забезпечення 
(мінімальний відсоток 
від загальної кількості 
членів групи 
забезпечення):
1) які мають науковий 
ступінь та/або вчене 
звання

60 100 +40

2) які мають науковий 
ступінь доктора наук 
та/або вчене звання 
професора

20 зо +10

4. Кількість членів групи 
забезпечення 
(максимальна кількість 
здобувачів вищої освіти 
всіх рівнів, курсів та 
форм навчання з 
відповідної
спеціальності на одного 
члена)

(30)

6 осіб 
(161

здобувач
вищої

освіти)

—

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

+ + —

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Забезпеченість 
приміщеннями для 
проведення освітнього 
процесу (кв. метрів на 
одного здобувана освіти з 
урахуванням не більше 
трьох змін навчання, але не 
менше 2000 кв. метрів для 
закладу освіти)

2,4 6,65 +4,25

2. Забезпеченість 
комп’ютерними робочими

+ + —



місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, 
необхідними для 
виконання освітніх 
програм
3. Забезпеченість 
мультимедійним 
обладнанням (мінімальний 
відсоток кількості 
аудиторій)

зо 45,3 +15,3

4. Забезпеченість 
вітчизняними та 
закордонними фаховими 
періодичними виданнями 
відповідного або 
спорідненого профілю у 
бібліотеці закладу освіти, в 
тому числі в електронному 
вигляді (мінімальна 
кількість найменувань)

5 8 +3

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

+ + —

6. 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, зразки 
документів про освіту, 
умови для доступності осіб

+ + —



з інвалідністю та інших 
мало мобільних груп 
населення до приміщень, 
навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила 
прийому, контактна 
інформація)

7. Наявність соціально- 
побутової інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу;

+ + —

2) медичного пункту + + —

3) пунктів харчування; + + —

4) актового чи концертного 
зали;

+ + —

5 )спортивного залу; + + —

6) стадіону та/або 
спортивних майданчиків;

+ + —

8. Наявність навчально- 
методичного забезпечення:

—

1) освітньої програми + + —

2) навчального плану + + —

3) робочих програм з усіх 
навчальних дисциплін 
навчального плану

+ + —

4) програм з усіх видів 
практичної підготовки

+ + —

5) методичних матеріалів 
для проведення 
підсумкової атестації 
здобувачів вищої освіти + + —



ОРГАНІЗАЦІЙНІ ВИМОГИ
щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Подання в електронному 
вигляді відомостей про 
кадрове та матеріально- 
технічне забезпечення 
закладу освіти до ЄДЕБО

+ + —

Голова експертної комісії:
професор кафедри психології та соціальної 
роботи Тернопільського національного 
економічного університету, 
доктор психологічних наук, 
професор С.К. Шандрук

Член експертної комісії:
професор кафедри соціальної роботи 
Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, 
доктор психологічних наук,
професор Ю. М. Швалб

19 грудня 2018 року

«З експертними висновками ознайомлений»

В.о. ректор 
навчально 
державни 
доктор те

щого 
овський 

итет», 
есор В.С. Волошин



Порівняльна таблиця
дотримання Державних вимог до акредитації 

освітньо-професійної програми Соціальна робота зі спеціальності 231
Соціальна робота

в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний
технічний університет»

Найменування показника Значення Фактичне
Відхилення
фактичного

(нормативу) показника значення значення
(нормативу) показника показника від

нормативного

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

100 100 -

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

100 100 -

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

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не 
менше %
2.1. Рівень знань студентів із 
загальної підготовки:
2.1.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, %

90 100 +10

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

50 85 +35



2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +100

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 87 +37

2.3. Рівень знань студентів із 
професійної підготовки:
2.3.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

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

50 85 +35

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

+ + -

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

+ + -

Голова експертної комісії:
професор кафедри психології та соціальної 
роботи Тернопільського національного 
економічного університету, 
доктор психологічних наук, 
професор

¥ ¥  •• • •••Член експертної комісії:
професор кафедри соціальної роботи
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка,
доктор психологічних наук,
професор

19 грудня 2018 року

С.К. Шандрук

Ю. М. Швалб

«З експертними висновками ознайомлений»

В.о. ректора Дер 
навчального за 
державний тех 
доктор технічн В.С. Волошин
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