
висновок
первинної акредитаційної експертизи 

за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет»

Відповідно до 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» у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет» утворити експертну комісію з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі 
«Приазовський державшій технічний університет» та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 07 травня 2019 р. № 457-л експертна комісія у складі:
Голова комісії: Злепко Сергій Макарович, завідувач кафедри біомедичної 

інженерії Вінницького національного технічного університету, 
доктор технічних наук, професор.

Член комісії: Аврунін Олег Григорович, завідувач кафедри біомедичної
інженерії Харківського національного університету 
радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор, 

у період з 20 травня но 22 травня 2019 року розглянула на місці подану Державним 
вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний університет» 
(далі - ДВНЗ «ПДТУ» або університет) акредитаційну справу та провела експертне 
оціїповання відповідності освітньої діяльності цього закладу вищої освіти 
державним вимогам щодо можливості акредитації за напрямом підготовки 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія»)за першим 
(бакалаврським) 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» (зі змінами та доповненнями від 10 травня 2018р.), Наказ Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України13.06.2012 № 689, Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 14 січня 2002 року № 16

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних матеріалів та

Голова експертної комісії ^ / / / j  С.М. Злепко----- ---------------------



документів:
1 Засновницькі документи ДВНЗ «ПДТУ» (Постанова від 25 листопада 1993 

року № 956 про створення Приазовського державного технічного університету.
2 Статут, прийнятий конференцією трудового колективу від ЗО серпня 2016 

року, затверджений Міністерством освіти і науки України 04 травня 2017 року наказ 
№ 678.

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

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

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

6 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом 
на 20.03.2019р.

7 Навчальний план підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія» ) за першим 
(бакалаврським) рівнем.

8. Наказ про створення групи забезпечення спеціальності 163 «Біомедична 
інженерія» для підготовки здобувачів вищої освіти.

У процесі перевірки аналізувалися такі документи щодо підготовки здобувачів 
вищої освіти:

- навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 
підготовки 163 Біомедична інженерія за 2015 навчальний рік;

- якісний склад випускової кафедри біомедичної інженерії;
- відомості про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 

навчального процесу;
- робочі програми дисциплін;
- графік навчального процесу та розклад занять;
- контрольні заходи з дисциплін, комплексні контрольні роботи (ККР);
- інформація про проходження практик та написання курсових робіт.

На підставі інформації, яка отримана експертною комісією шляхом вивчення 
матеріалів акредитаційної справи і первинних документів та безпосереднього 
виїзду до навчального закладу, провівши аналіз та експертне оцінювання 
кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення щодо можливого здійснення підготовки фахівців за напрямом 
підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем експертна комісія дійшла наступних 
висновків:



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. 
Кабінет Міністрів України 25 листопада 1993 р. прийняв постанову № 956 «Про 
створення Приазовського державного технічного університету з підпорядкуванням 
Міністерству освіти України».

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. У ДВНЗ «ПДТУ» 
успішно діють дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських і кандидатських 
дисертацій, в яких за останні роки захистили докторські та кандидатські дисертації 
понад 80 осіб.

ДВНЗ «ПДТУ» готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями з 58 
спеціальностей, у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 27 
спеціальностей (перший бакалаврський рівень), за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«маг істр» - 22 спеціальності (другий магістерський рівень).



Таблиця 1

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ
Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет»

№
п/п Показник Значення показника

1 Кількість ліцензованих спеціальностей 58
2 Кількість спеціальностей, акредитованих за: 

. перший (бакалаврський) рівень:
перелік 2010 рік 25
перелік 2015 рік

. другий (магістерський) рівень:
27

перелік 2010 рік 45
перелік 2015 рік 22

. 'третій (освітньо-науковий) рівень 
Кількість акредитованих освітньо-професійних

9

програм за другим (магістерським)рівнем 38
3 Контингент студентів на всіх курсах навчання 4318

♦ на денній формі навчання; 2655
. на заочній формі навчання. 1663

4 Кількість факультетів 9
5 Кількість кафедр 42
6 Кількість співробітників:

. всього;
у т.ч.:

844

. науково-педагогічних; 332

. педагогічних; 70

. наукових 
серед них:

6

. докторів наук, професорів, осіб / %; 50/15,52

. кандидатів наук, доцентів, осіб / %; 183/56,83
7 Загальна / навчальна площа будівель, кв. м. 84499,9/65032,6
8 Загальний обсяг державного фінансування, тис. гри. 96315,6
9 Кількість посадкових місць в читальних залах 300
10 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів: 

у т.ч.:
1356

. з виходом в Інтернет 1256



Університет має 16 навчально-наукових корпусів, бібліотеку з читальними 
залами і книжковим фондом понад 570 тисяч примірників, 47 комп'ютерних класів, 
центр комп'ютерних технологій, об'єднаних у загальну університетську мережу з 
виходом в Інтернет, навчально -  спортивний комплекс з спортивними залами, 
стадіон з штучним покриттям, 2 студентські гуртожитки, студентську їдальню, 
буфети, санаторій-профілакторій, оздоровчо-спортивний табір «Олімп» на 180 
місць на узбережжі Азовського моря.

Головне завдання діяльності Університету визначається як підготовка кадрів 
для державішх 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: документи, що забезпечують правові основи діяльності навчального 
закладу є в наявності та у  повному обсязі і відповідають Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до 
акредитації та підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки
6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

2. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти

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.

У ДВНЗ «ПДТУ» па постійній основі діє комісія з оцінювання педагогічної 
майстерності викладачів, робота якої направлена на підвищення якості освітнього 
процесу.

В університеті впроваджено систему рейтингової оцінки професорсько- 
викладацького складу за основними напрямками діяльності: навчальна, методична, 
наукова, виховна та організаційна робота.

Навчальний заклад має офіційний механізм затвердження періодичного 
перегляду та моніторингу своїх навчальних програм. Для забезпечення прозорості і 
привабливості навчальних програм, підтримання їхньої актуальності та попиту на 
них створені механізми, які включають:- порядок розробки і формулювання 
очікуваних цілей і результатів навчання;- офіщйне^Ш'верджені рекомендації та 

Голова експертної комісії /  С.М. Злепко



нормативні вимоги щодо створення освітньо-професійних програм, навчальних 
планів і навчальних програм дисциплін;- визначені вимоги та характеристики 
диференціації програм підготовки за формами навчання (денна, заочна, 
дистанційна) та за тинами вищої освіти;- порядок внутрішньої експертизи, оцінки 
та затвердження програм, навчальних планів і навчальних програм дисциплін;- 
умови реалізації освітньо-професішгах програм підготовки, їхня забезпеченість 
відповідними навчальними ресурсами;- аналіз ефективності реалізації навчальних 
програм, моніторинг успішності та досягнень студентів;- розробку процедур 
регулярного періодичного перегляду програм за участю працедавців, студентів та 
інших зацікавлених сторін.

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

Комісія дійшла висновку, що забезпечення європейських стандартів якості 
вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» розглядається в контексті розбудови системи 
забезпечення її якості шляхом посилення наукової складової навчального процесу 
та впровадження інноваційних технологій. Пропонуються напрями реалізації 
стандарту, які сприятимуть ефективному функціонуванню системи забезпечення 
якості вищої освіти.

Для забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» створено комплексну 
систему нормативної документації регулювання освітньої діяльності, яка включає 
традиційні підходи, що склалися в університеті, використовуючи прогресивний 
досвід зарубіжних освітніх систем та спираючись на розроблені Європейського 
Асоціацією з гарантування якості у вищій освіті стандарти забезпечення якості 
вищої освіти.

Висновок: експертна комісія зазначає, що основні складові системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» розроблені 
і забезпечують здійснення комплексної оцінки якості навчальної роботи, 
рейтингування науково-педагогічних працівників і студентів, запобігають 
академічному плагіату в наукових працях працівників та відповідає Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації.
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3. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

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.

Організація навчального процесу кафедрою біомедичної інженерії ДВНЗ 
«ПДТУ» здійснюється на основі навчального плану, який розроблений та 
затверджений згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і науки України.

Загальний обсяг навчального часу, визначеного на підготовку бакалаврів за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») -  240 кредитів. У цю кількість включено витрати часу на всі види і 
форми навчальної роботи: лекції, практичні та лабораторні заняття, семінари, 
індивідуально-консультаційна робота, самостійна робота студентів, контрольні 
заходи, практична підготовка, підготовка бакалаврської роботи.

Підготовка фахівців в університеті забезпечена достатньою кількістю 
примірників нормативно-правових актів України, галузевих нормативів, 
підручників, навчальних посібників, методичних розробок, дидактичних матеріалів 
і технічних засобів навчання.

Викладачі кафедри біомедичної інженерії впроваджують у навчальний пронес 
сучасні технології, а саме: використання мультимедійних презентацій та 
навчальних фільмів при читанні лекцій, застосування програмного забезпечення 
при виконанні лабораторних, курсових і бакалаврських робіт.

Рівень забезпеченості з усіх дисциплін навчального плану контрольними 
завданнями складає 100%.

Під час аналізу навчально-методичного забезпечення підготовки бакалаврів 
за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») встановлено його достатній рівень і відповідність даним, наведеним у 
звіті про самоаналіз кафедри.

В процесі акредитаційної експертизи перевірено наявність навчально- 
методичних матеріалів з дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія»).

Встановлено, що навчально-методичні комплекси з дисциплін сформовано в 
повному обсязі. До їх складу, крім робочих програм навчальних дисциплін, 
включено методичні рекомендації для проведення практичних, семінарських 
занять, а також організації самостійної роботи студентів, презентаційні матеріали 
лекції та ін.

Експертна комісія підтверджує наявність 100% методичного забезпечення 
всіх дисциплін навчального плану, шо забезпечує підготовку бакалаврів напрямом
6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») у 
Державному вищому навчальному закладі ДВНЗ «ПДТУ».

Навчальний процес підготовки фахівцт^зЙ5га5еного напряму підготовки 
Голова експертної комісії ______ /  С.М. Злепко



забезпечений робочими навчальними програмами дисциплін .
Робочі навчальні програми за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 

(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») містять опис навчальних дисциплін, 
зміст курсів, перелік питань для підсумкового контролю й самостійної роботи 
студентів, списки рекомендованої літератури.

Навчальним планом передбачені курсові роботи. Орієнтовна тематика 
курсових робіт складається кафедрою за провідною в навчальному році 
нормативною дисципліною. Студенти обирають теми курсових робіт і наукових 
керівників і затверджують їх на кафедрі. Тематика курсових робіт відповідає 
завданням навчальної дисципліни і тісно пов’язується з практичними потребами 
фаху.

Експертною комісією підтверджу ється 100% наявність розроблених 
кафедрою методичних вказівок до виконання курсових робіт.

Для забезпечення відповідності рівня підготовки бакалаврів за напрямом
6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») 
вимогам роботодавців, підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку 
праці, навчальним планом передбачена їх практична підготовка, програма якої 
включає проходження студентами проектно-технологічну та переддипломну 
(бакалаврську) практики.

Організація і забезпечення практичної підготовки здійснюється відповідно до 
«Положення про практичну підготовку у ДВНЗ «ПДТУ», а її зміст і завдання 
визначаються програмою практики.

Проектно-технологічна та переддипломна (бакалаврська) практики 
здійснюється за відповідною програмою, а її зміст відповідає встановленим 
вимогам. Керівництво практичною підготовкою здійснюють викладачі випускової 
кафедри. Терміни проведення практики визначаються графіком навчального 
процесу.

Кожного року укладаються договори на проведення практики студентами з 
місцевими підприємствами, організаціями та установами. Усі види практик 
проводяться у терміни, які встановлені відповідним навчальним планом і 
затверджені наказом по університету. Практична підготовка проходить на 
підприємствах: МП «Солярне», МП «Ірідалаб», КЗ «ТМО здоров’я дитини та 
жінки» відповідно до затвердженої програми

Експертною комісією підтверджується наявність розроблених кафедрою 
програм практичної підготовки. Програма містить необхідні методичні 
рекомендації щодо мети, завдань, календарного плану, проходження практики, 
змісту засобів контролю і вимог до оформлення звіту про проходження практики. 
Здобувані першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») на 100% 
забезпечені програмами практичної підготовки.

Формою підсумкової атестації здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163

С.М.Злепко



«Біомедична інженерія») є написання бакалаврської роботи.
Захист бакалаврської роботи буде відбуватися у вигляді доповіді студента за 

присутності членів ДЕК.
Тематика бакалаврських робіт випускників актуальна, відповідає фаховому 

напряму підготовки фахівців за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія»).

Експертною комісією підтверджується наявність розроблених кафедрою 
методичних вказівок до виконання бакалаврської роботи, що містить необхідні 
методичні рекомендації щодо тематики бакалаврських робіт, вимог до оформлення 
роботи. Здобувані першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом
6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») на 
100% забезпечені методичними матеріалами з державної атестації студентів.

Аналіз програм підготовки бакалавра, їх навчально -  методичне 
забезпечення, свідчить про їх відповідність акредитацішшм вимогам надання 
освітніх послуг у сфері.

Висновки: Експертна комісія зазначає, що в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
функціонує різнорівнева система організації і контролю навчального процесу, 
навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») знаходиться на достатньо високому рівні; кожна дисципліна 
забезпечена відповідним комплексом навчально-методичного забезпечення. 
Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу 
підготовки бакалаврів за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія»
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») відповідає нормативним вимогам.

4. Кадрове забезпечення освітнього процесу

Експертною комісією проведено аналіз якісного склад}' науково-педагогічного 
персоналу, що здійснює’ підготовку фахівців першого (бакалаврського) рівня за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія»), в ході якого були отримані відомості про викладачів, які працюють на 
постійній основі: їх посади, наявність наукового ступеня та вченого звання, 
відповідність освіти дисциплінам, що викладаються, тема та рік захисту дисертації, 
основні напрями наукової роботи, публікації за останні п’ять років.

Підготовку здобувачів вищої освіти за напрямом підготовки 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем забезпечують кафедри: біомедичної інженерії (випускова 
кафедра), комп’ютерні науки, інформатики, соціології та соціальної роботи, 
охорони праці та навколишнього середовища, філософських наук та історії України



та ін.
Аналіз якісного складу науково-педагогічних працівників, що забезпечують 

навчальний процес за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 
163 «Біомедична інженерія») показав, що частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, які здійснюють підготовку за першим 
(бакалаврським) рівнем за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія»), складає 92,8%, у .тому числі які 
забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану і 
працюють на постійній основі -  97,7 %, що перевищує норматив на 47,7 %.. З них 
фактична загальна кількість лекційних годин що викладаються науково- 
педагогічними працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене 
звання професора складає 5 чоловік -  468 годин, що становить 43,2 %. від 
загального обсягу лекційних годин при нормативі 20%.

Експертною комісією підтверджує, що кадрове забезпечення навчальних 
дисциплін, передбачених навчальним планом за напрямом підготовки 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») рівня бакалавр 
відповідає Ліцензійним умовам провадженням освітньої діяльності.

Група забезпечення спеціальність 163 «Біомедична інженерія» 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 3 особи, з яких: три 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 33,3%.

Кількість членів групи забезпечення напряму 6.051402 «Біомедична 
інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») є достатньою, оскільки на 
одного її члена припадає не більше ЗО здобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів та 
форм навчання за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 
«Біомедична інженерія»).

Усі особи, що увійшли до складу групи забезпечення, працюють в ДВНЗ 
«ПДТУ» на кафедрі біомедичної інженерії за основним місцем роботи.

Випусковою кафедрою для підготовки здобувачів вищої освіти на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична 
інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») є кафедра біомедичної 
інженерії.

На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри біомедичної 
інженерії 12 фахівців: 2 доктора наук, 5 доцентів, 2 старших викладачі та З 
асистента.

Кафедра біомедичної інженерії єдина у місті Маріуполі та перша у 
Приазовському регіоні здійснює підготовку бакалаврів з біомедичної іненерії. 
Аналіз ринку праці регіону дозволяє стверджувати, що в Маріуполі і прилеглих



районах є значний попит на висококваліфікованих фахівців з біомедичної інженерії 
загальним обсягом приблизно 25-30 осіб на рік.

Випускову кафедру біомедичної іненерії очолює доктор медичних наук, 
кандидат технічних наук, професор кафедри Азархов Олександр Юрійович. У 2007 
році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та 
медичні прилади та системи». Докторська дисертація на тему: «Інформатизація 
процесів реабілітаційно-відновлювального лікування постінсультних хворих» 
захищена у 2013 році за спеціальністю 14.03.11 «Медична та біологічна 
інформатика і кібернетика». У 2003 ропі Асамблея ділових кіл країни присудила 
Азархову О.Ю. почесне звання «Ділова людина України», а ще через рік він був 
нагороджений міжнародним орденом «Лаври Слави». Член спеціалізованої ради по 
захисту докторських та кандидатських дисертацій Міжнародного науково- 
навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України і МОН 
України. Член науково-методичної комісії (підкомісії № 163) сектору вищої освіти 
Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України.

Напрями наукової діяльності Азархова О.Ю.: апаратні та програмні засоби 
біотехнічних та медичних інформаційних систем, оцінка впливу зовнішніх і 
внутрішніх ризиків на реабілітаційно-відновлювальний процес, системна 
інформатизація процесів реабілітаційно-відновлювального процесу, (інформаційні 
процеси при реалізації реабілі гаційно-відновлювального лікувати).

Завідувач кафедри постійно підвищує рівень своєї професійної освіти. За 
останні п’ять років Азархов О.Ю. пройшов підвищення кваліфікації та отримав 
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», Свідоцтво про підвищення кваліфікації Cl І 
35830447/2852-18. Має понад 100 наукових праць.

Професорсько-викладацький склад кафедри систематично підвищує свій 
кваліфікаційний рівень шляхом стажування в ііплих провідпих 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 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти, забезпечували викладачі з 
науковими ступенями докторів та кандидатів відповідних наук, а також для 
забезпечення кваліфікованого керівництва практикою та підготовкою 
бакалаврської 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.

Впродовж 2018-2020 років кафедра біомедичної інженерії ПДТУ бере участь 
у якості основного виконавця по ПДТУ у міжнародному освітньому проекті 
ERASMUS+ «Bioart» («Інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма з 
розробки штучних імплантатів для біоінженерних спеціальностей», номер проекту 
586114-ЕРР-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP), що фінансується Евросоюзом. В 
рамках проекту проводяться стажування і тренінги викладачів кафедри біомедичної 
інженерії ДВНЗ «ПДТУ» в університетах Польщі, Іспанії, Австрії і Бельгії.

Наукова діяльність реалізується відповідно до «Концепції організації 
науково-дослідної роботи» та є невід'ємною складовою освітнього процесу. Вона 
здійснюється на підставі Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету, 
нормативних актів щодо організації науково-дослідної роботи у вищих навчальних 
закладах.

За останні п’ять років викладачами ДВНЗ «Приазовський державний 
технічній університет», що забезпечують навчальний процес підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 
«Біомедичпа інженерія»), опубліковано близько 85 статей, переважна більшість 
яких - у фахових наукових та міжнародних виданнях, зокрема в періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, 
покращенням якості викладання, займаються науково-методичною та науковою 
роботою.

Висновок: експертна комісія зазначає, що кількісні та якісні показники 
кадрового забезпечення за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія» ) за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти в Державному вищому навчальному закладі «Приазовський 
державний технічний університет» відповідають Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності та Державним вимогам щодо акредитації.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

ДВНЗ «ПДТУ» в цілому добре забезпечений матеріально-технічною базою, що 
дозволяє повною мірою відповідно до вимог забезпечити підготовку здобувачів 
напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія»). 
Загальна інформація про матеріально-технічне забезпечення підготовки відповідних 
фахівців представлена в контексті загатьної 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. Університет має приміщення для 
розташування книгосховищ, каталогів, залів для видачі літератури, читальних залів.

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.

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

Для підготовки фахівців за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») випускова кафедра «Біомедична інженерія» 
має предметні аудиторії для проведення лекційних, практичних занять, які обладнані 
комп'ютерною технікою для проведення занять (забезпеченість становить 100%).

У рамках проекту «ВіоАгї», на базі кафедри біомедичної інженерії, проходить 
комплектація лабораторій: лабораторія 31>прштінга, лабораторія віртуальної 
реальності, лабораторія біотрибологічних випробувань, лабораторія діагностики 
медичної техшки. Експертною комісією засвідчено, що комплектація лабораторій 
виконана на 80 %

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

Кафедра «Біомедична інженерія» має вихід у локальну мережу університету та 
Internet, наявні вільні точки доступу до Wi-Fi.

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 зазначає, що матеріально-технічна база за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична
інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний университет» відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності та Державним вимогам до 
акредитації.



Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 
підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») підручниками, навчальними посібниками, 
фаховими періодичними виданнями, фондами та електронними джерелами інформації, 
що містяться у науковій бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ».

Бібліотека ДВГІЗ «ПДТУ» має 4 читальних зала на 300 посадкових місць. 
Загальна площа бібліотечних приміщень 2041,3 м2 Загалыпш фонд НТБ на 01.01.2019 
р. становить 570020 примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 
одиниці.

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-методичні матеріалів, який вміщує повнотекстові 
версії підручників, навчатьних посібників, навчально-методичних видань, словників 
тощо;

- сайт дистагщійіюго навчання;
- науковий електронний архів (університетській репозиторій), у якому 

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

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

Фахові періодичні видання є не тільки в методичному кабінеті кафедри, а також у 
бібліогеці 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.

Для організації навчального процесу підготовки бакалаврів за напрямом 
підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») у бібліотеці наявна спеціальна література, підручники, навчальні 
посібники. Бібліотека університету має електронні ресурси підрядників і навчальних 
посібників, які рекомендовано для вивчення відповідних дисциплін навчального плану, 
забезпеченість ними студентів становить 100%, що відповідає акредитаційним вимогам 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Висновок: експертна комісія вважає, що стан інформаційного забезпечення 
навчального процесу відповідає чинним Ліцензійним умовам та акредитаційним 
вимогам надання освітніх послуг з підготовки першого (бакаїаврського) рівня вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (стціальність 163 
«Біомедична інженерія»).



7. Формування та динаміка змін контингенту студентів

Контингент студентів з напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським) 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.

Показники формування контингенту студентів за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 
163 «Біомедична інженерія»)

№
Показник

Роки
п/п 2015 2016 2017 2018

1 Ліцензований обсяг підготовки (денна форма) 25 25 25 25
2 Прийнято на навчання, всього (осіб): 7 22 14 17

денна форма: 7 22 14 17
. в т.ч. за держзамовленням 5 5 10 9

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.

Кафедрою також розроблено інформаційний пакет, що містить повну 
інформацію про заклад вищої освіти, про випускову кафедру біомедичної 
інженерії, на базі якої здійснюється підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 
«Біомедична інженерія»). Зазначена інформація наведена на web-сторінці кафедри 
сайту ДВНЗ «ПДТУ», інформація відображається у засобах масової інформації. 
Друковані матеріали (буклети, листівки) про ДВНЗ «ПДТУ», окремі спеціальності, 
в т.ч. підготовку фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») видаються кожного року перед початком агітаційної компанії, дня 
відкритих дверей університету, де кожен бажаючий може отримати більш детальну 
інформацію безпосередньо від викладачів кафедри.

Кафедрою постійно проводиться робота щодо профорієнтації молоді, а також 
вивчення потреб регіону у фахівцях за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія»). Для цього співробітники кафедри 
відвідують загально-освітні школи, коледжі, ліцеї, де знайомлять майбутніх



випускників з особливостями та перспективами спеціальності, правилами прийому 
до університету, умовами конкурсу та іншою інформацією про університет.

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 за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти не перевищують 
ліцензованого обсягу.

В цілому, наведені дані підтверджують, що існує достатній потенціал 
кафедри для покращення досягнутого рівня студентів в подальші роки, що 
проходять підготовку за першим (бакалаврським) рівнем за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія»).

Висновки: експертна комісія за результатами проведеної перевірки зазначає, 
що формування контингенту студентів в ДВНЗ «ПДТУ» за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») здійснюється 
в межах ліцензійного обсягу та відповідає вимогам чинного законодавства.

8. Відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик 
підготовки фахівців

У порядку аналізу якості підготовки фахівців в останньому семестрі були 
проведені комплексні контрольні роботи (ККР) з дисциплін циклу гуманітарної та 
соціально-економічної, дисциплін циклу математичної, природничо-наукової 
підготовки, дисциплін циклу професійної та практичної. Підсумки виконання 
комплексних кваліфікаційних контрольних робіт показують, що студенти 
спроможні мобілізувати знання, одержані при вивченні професійно-наукових та 
професійно-орієнтованих дисциплін.

Абсолютна успішність в цілому по спеціальності за результатами виконання 
ККР 100%, якість 80,9%. Завдання до ККР з усіх дисциплін складалися у 
відповідності до «Положення 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 тендеіщіям 
навчального процесу.

Для оцінювання якості навчання здобувачів за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» безпосередньо на місці було 
проведено комплексні контрольні роботи для студентів 4 року навчання з тих же 
дисциплін, що і при самоаналізі: «Філософія», «Біохімія», «Біофізика», «Анатомія 
та фізіологія людини», «Лабораторна аналітична техніка». Всі завдання ККР



вимагали від студентів інтегрованого застосування знань з окремих тем і розділів 
відповідної дисципліни.

Результати перевірки виконаних робіт та порівняння з результатами, 
отриманими при самоаналізі, наведені у таблиці 2. Успішність виконання робіт 
склала 100 %, якість на рівні -  66,6% що на 16,6 % перевищує встановлений 
норматив. Результати свідчать про те, що загалом студенти досконало володіють 
теоретичним матеріалом та практичними вміннями з дисциплін циклу гуманітарної 
та соціально-економічної, дисциплін циклу математичної, природничо-наукової 
підготовки, дисциплін циклу професійної та практичної.

Вибірковий аналіз результатів захисту курсової роботи з дисципліни 
«Лабораторна аналітична техніка» здобувачів вищої освіти за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти підтверджує, що студенти показали достатній 
рівень теоретичної підготовки (абсолютна успішність захисту звітів склала 100,0%, 
якісна успішність -  100%, середній бал -  4,8), що відповідає Державним вимогам 
до акредитації.

Вибірковий аналіз результатів захисту звітів проектно-технологічної практики 
здобувачів вищої освіти за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти підтверджує те, що студенти показали достатній рівень практичної 
підготовки (абсолютна успішність захисту звітів склала 100,0%, якісна успішність -  
100%, середній бал -  4,8).

Під час роботи експертної комісії також було перевірено звіти з 
переддипломної практики здобувачів вищої освіти за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти. Під час перевірки встановлено, що студенти 
мають достатній рівень практичної підготовки (результати проходження практики 
наведені у табл.5).

Підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти передбачена у формі за захисту бакалаврських 
робіт, який згідно із графіком освітнього процесу відбудуться у червні 2019 року.

Висновок: експертна комісія зазначає, що якість підготовки бакалаврів в 
цілому відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів 
освіти та Державним вимогам до акредитації та підготовки бакалаврів за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.



Зведена відомість
результатів комплексних контрольних робіт студентів за напрямом підготовки 6.051402 «Ьіомелична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомсднчна інженерія» ) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в ДВНЧ «ПДТУ»
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РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ 
З НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.051402 «БІОМЕДИЧИА ІНЖЕНЕРІЯ» 

(СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 163 «ЫОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ»)
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9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи з їх 
усунення

У висновках експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо 
ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти щодо 
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем освіти за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») у Приазовському 
державному технічному університеті (березень 2015р.) були висловлені наступні 
пропозиції:

Підвищити кваліфікацію викладачів кафедри шляхом захисту докторських та 
кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.03.11 «Медична та біологічна 
інформатика і кібернетика».

1. Рекомендувати розробку власних підручників та навчальних посібників з 
дисциплін навчального плану.

2. Поповнити бібліотечний фонд ДВНЗ «ПДТУ» навчальною літературою, 
необхідною для підготовки фахівців з напряму підготовки 6.051402 «Біомедична 
інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія»)

Експертною комісією встановлено, що з метою реалізації вказаних пропозицій 
кафедрою біомедичної інженерії були вжиті наступні заходи:

1. Захищена 1 кандидатська дисертація за спеціальністю 05.11.17 «Біологічні та 
медичні прилади і системи», готується до захисту 1 докторська дисертація.

2. За останні три роки викладачами кафедри розроблено 11 методичних 
посібників різних видів: конспекти лекцій, методичні вказівки до виконання 
лабораторних робіт, методичні вказівки до самостійного вивчення дисциплін для 
студентів напряму підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 
163 «Біомедична інженерія») -  усі відповідно до дисциплін навчального плану. Крім 
того видана монографія «Інформатизація процесів реабілітаційно-відновного 
лікування постінсультних хворих».

3. Бібліотечний фонд поповнюється навчальними та методичними посібниками 
викладачів кафедри та університету. Крім цього кафедрою було організовано 
кафедральний сервер, на який викладається сучасна література та методичні 
посібники.

Висновок: Таким чином, на думку експертів, пропозиції експертної комісії 
Міністерства освіти і науки України щодо ліцензування діяльності з надання 
освітньої послуги у  сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців за першим 
(бакалаврським) рівнем освіти за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») у  Приазовському державному технічному 
університеті (березень 2015р.), при впровадженні освітньої діяльності гцодо 
підготовки фахівці за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 
«Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським), в цілому враховані.



Результати попередньої експертизи 
акредитаційних матеріалів

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів акредитаційної справи 
рекомендується експертній комісії МОН, що проводитиме акредитаційну експертизу у 
ВЗО, з’ясувати безпосередньо на місці та звернути увагу на таке:

1. За даними акредитаційної справи відсутня інформація про опис обладнання, 
устаткування для виконання лабораторних робіт відповідно до навчального плану 
напряму, що акредитується, а також відсутня обгрунтована інформація про 
забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, 
устаткуванням, порушено п.34 Постанови КМУкраїни від ЗО грудня 2015 р. № 
1187(зі змінами та доповненнями від 10 травня 2018р.).

2. Звертаємо увагу на не відповідність даних в акредитаційній справі по загальним 
площам навчальних приміщень відповідно до даних ЄДЕБО. З’ясувати та 
відобразити в експертних висновках.

3. Звертаємо увагу на те, що в навчальному плані (згідно матеріалів акредитаційної 
справи) відсутня інформація про кваліфікацію напряму, що акредитується (лист 
МОН України від 13.03.2015 № 1/9-126).

4. Звертаємо увагу на відсутність (згідно даних акредитаційної справи) тематик 
підвищення кваліфікації наступних викладачів, які забезпечують навчальний 
процес напряму підготовки 6.051402: Кравченко В.П., Цветкової О.В., Азархова 
О.Ю., Бурко В.А., (додаток 3 Постанови КМУкраїни від 30 грудня 2015 р. № 
1187(зі змінами та доповненнями від 10 травня 2018р.) З’ясувати та відобразити в 
експертних висновках.

5. Звертаємо увагу на недостатню професійну активність викладачів відповідно до п. 
28 Постанови КМУкраїни від ЗО грудня 2015 р. № 1187(зі змінами та 
доповненнями від 10 травня 2018р.).: Литвиненко К.М., Альошин С.В.

6. За матеріалами акредитаційної справи у викладача Головахи Р.В..відсутня 
інформація про підвищення кваліфікації та професійна активність, порушено п. 28 
Постанови КМУкраїни від 30 грудня 2015 р. № 1187(зі змінами та доповненнями 
від 10 травня 2018р.) та п.2.4. Наказу МОН молодь спорт України від 13 червня 
2012 року № 689.

7. З’ясувати фахову відповідність викладачів: Єфременко Б.В., Єфременко В.Г., Білик 
О.Г., Олійник І.М., Бухлал Н.А. до напряму підготовки 6.051402 (п.1.4., п. 28 
Постанови КМУкраїни від 30 грудня 2015 р. № 1187(зі змінами та доповненнями 
від 10 травня 2018р.)).

8. Звертаємо увагу на не достовірність інформації щодо кадрового забезпечення -  за 
даними ЄДЕБО Єфременко В.Г., Білик О.Г., Бухлал Н.А. працюють в Державному 
вищому навчальному закладі "Приазовський державний технічний університет" за 
сумісництвом, а за даними акредитаційної справи -  на постійній основі.



1. За даними акредитаційної справи відсутня інформація про опис обладнання, 
устаткування для виконання лабораторних робіт відповідно до навчального плану 
напряму, що акредитується, а також відсутня обґрунтована інформація про забезпеченість 
комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, 
порушено п. 34 Постанови КМ України від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами та 
доповненнями від 10 травня 2018 р.).

Комісії надана інформація про опис обладнання, устаткування для 
виконання лабораторних робіт відповідно до навчального плану напряму 
підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія»), що акредитується.

У навчальному процесі університету використовуються 1356 одиниць 
комп’ютерної техніки, з них 1115 одиниця мають строк експлуатації не 
більше 8 років. Згідно з розрахунком кількість комп’ютерних робочих місць 
достатня для якісної організації освітнього процесу.

Кафедра біомедичної інженерії має у своєму розпорядженні 
спеціалізовану аудиторію з 11 сучасними комп’ютерами. Також у 
навчальному процесі використовуються комп’ютерні класи загального 
використання в університеті.

Розрахунок, щодо студентів напряму підготовки 6.051402 «Біомедична 
інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») кількості робочих 
комп’ютерних місць на 100 осіб згідно контингенту студентів складає:

61/100*100=61
На балансі ДВНЗ «ПДТУ» перебуває 187 мультимедійних проекторів, 

тобто забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням 
становить 37,1%, що відповідає ліцензійним вимогам.

Надається таблиця про опис обладнання, устаткування для виконання 
лабораторних робіт відповідно до навчального плану

Голова експертної комісії



Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
з напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 16Э «Біомедична інженерія»)

№
п/п

Найменування..
лабораторій,

спеціалізованих кабінетів, 
їх площа

Найменування
навчальної
дисциплін

Найменування обладнання, 
устаткування, їх кількість Опис обладнання, устаткування

1 2 3 4 5

1 Спеціалізована аудиторія 
(52,8 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Лекції та практичні з 

дисциплін професійної та 
практичної підготовки

Комп’ютерний клас з 
індивідуальними посадковими 

місцями для студенів (11 місць)

Монітор (Acer 19 V206HQLAb). 
Монітори (Asus 19,5 VS207DF). 
Персональні комп’ютери (Impression 
Р+ Intel Celeron G1840, ОЗУ 4 ГБ). 
Мультимедійний проектор (Epson ЕВ- 
Sll).
Мережева інфраструктура.
Плакати для проведення лекцій -  10 
шт.

2
Кабінет курсового та 

дипломного проектування 
(17,1 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Курсові роботи, науково- 
дослідна робота студента, 
підготовка бакалаврської 

роботи

Індивідуальне місце для роботи 
за НК (1 місце)

Монітор (Acer 19 V206HQLAb). 
Персональний комп’ютер (Impression 
Р+ Intel Celeron G1840, ОЗУ: 4 ГБ).

3

Лабораторія фізики 
твердого тіла 

(68,5 м2), (69,7 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Фізика

Стенд для пірометричних 
вимірювань - 1  шт.
Стенд для вимірювання 
електроопору металів і 
напівпровідників -  1 шт.
Стенд для вивчення явища 

термоелектрорушійної сили -  1

Оптичні пірометри ОППИР-09, 
ОППИР-017.
Амперметри Э525/1268, ХЛ45М, Э30 
Вольтметри АСТВ 4616, ЛМ-1, 
М42100,
Місток Вінстона.
Монохроматори УМ-2.



шт.
Стенд для вивчення фотоефекту 
-  1 шт.
Установка по вивченню роботи 
напівпровідників -  1 шт.

Потенціометр сталого струму ПП-63. 
Блок живлення ЛИП90. 
Мікроамперметр М93

4
Лабораторії механіки і 
молекулярной фізики 

(69,5 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Фізика

Стенд вимірювання моменту 
інерції -  1 шт.
Стенд для вивчення імпульсу 
твердих тіл -  1 шт.
Стенд для вивчення 
рівномірного та прискореного 
руху -  1 шт.
Установка для вивчення 
показника адіабати -  1 шт. 
Установка для визначення 
в'язкості рідин та газів -  1 шт.

Балістичний маятник. 
Трифилярна підвіска.
Машина Атвуда.
Лабораторні ваги RADWAG-200. 
Лава Жуковського.
Хронометр ГЗ-ЗЗ.
Мікроскопи МБС-9.
Маятник Обербека.
Динамометр, манометри рідинні, 
лінійки.
Мікрометр МПБ-2.

5 Лабораторія оптики (69,2 
м2)

ОКР «Бакалавр» 
Фізика

Установка для визначення 
довжини хвилі - 1 шт. 
Установка для вивчення 
квантових ефектів 
Стенд для вивчення явища 
поляризації світла -1 шт.
Стенд для вивчення явища 
інтерференції - 1 шт.
Установка для вивчення явища 
поглинання світла - 
Установка для вивчення явища 
дифракції - 1 шт.

Мікроамперметри М95.
Дифракційна решітка 1/100,1/200. 
Фотометр ФОУ-УХА 4.2.
Гоніометр ГМ5.
Джерело лазерного випромінювання 
(Л=6328А).
Фотоелемент ФЭУ-1.
Мікроскоп АУ-12, МБС-9. 
Генератор-спектр 1УХЛ 4.2. 
Вимірювач фотоструму СФ2-1.
Блок живлення БСФ40-2. 
Частотометр 43-7.
Генератор сигналів ГЗ-ЗЗ.
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Лабораторія загальної хімії 
(106 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Загальна хімія

Комплекс лабораторного 
обладнання неорганічної хімії -  
1 шт.
Комплекс лабораторного 
обладнання органічної хімії -  1 
шт.
Витяжні шафи -  6 шт.

Фотоколориметри ФЭК-M, КФ-77. 
Спектрофотометри СФ-46.
Гальванічні елементи.
Баня комбінована лабораторна БКЛ-М. 
Витяжні шафи.
Ваги електронні FEH 600. Техноваги 
ТВЕ. Вольтметри ВВ-56-24 
Іономер Orion Star Fi l l .
Титрометр ТЛ-ФП-597/67. 
Центрифуга клінічна ЦЛК-1.
Г енератор ИВС-28.
Магнітна мішалка Т-66.
Набір пробірок скляних хімічних 
Барометр «Утес».
Комплект лабораторного скляного 
посуду, спиртівки, термометр 
спіртовий.

ОКР «Бакалавр» 
Біохімія

7

Лабораторія на базі 
травматологічного 

відділення 
Маріупольського 

територіального медичного 
об'єднання «Здоров'я 

дитини і жінки» ( 92,2м2)

ОКР «Бакалавр» 
Лабораторна аналітична 

техніка Комплекс реанімаційний-1 шт. 
Комплекс моніторингу пацієнта 
-  1 шт.
Комплекс рентгенівської 
діагностики -  1 шт.
Комплекс біохімічних 
досліджень -  1 шт.

Рентгенівський апарат («РУМ-20), 
насос інфузійний «Инфузомат 

Компакт Плюс», апарат штучної 
вентиляції легенів («Оберіг 3010А»), 
кардіомонітор («Polar»), 
центральна станція цілодобового 
моніторингу, наркозний апарат («АМ- 
200»), дефібрилятор («CU-HD1»), 
монітор пацієнта приліжкового типу 
(«“БІОМЕД”), аналізатор 
автоматичний біохімічний («DS -261»), 
аналізатор гематологічний (АВХ 
«Micros 60»),

ОКР «Бакалавр» 
Діагностична та лікувальна 

техніка
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Лабораторія діагностики 
медичного обладнання 

(32,4м2)

ОКР «Бакалавр» 
Надійність, повірка та 

сертифікація біомедичних 
апаратів

Комплекс оцінювання технічного 
стану діагностичного обладнання 
-  1 шт.
Комплекс оцінювання технічного 
стану лікувального обладнання -  1 
шт.

Апарат ультразвукової та 
магнитолазерної терапії «МИТ-11». 
6-канальний електрокардіограф 600G. 
Багатопараметричний монітор пацієнта 
NIBR ЄКТ TEMP 2шт.
Монітор пацієнта ЄКТ ESCORT PRISM 
Ваги лабораторні важільні аналітичні 
АДВ-200
Апарат для УВЧ-терапії УВЧ-80-3 -  1 
шт.
Фізіотерапевтичний апарат УВЧ-66 
Сухожарова шафа «Термостат» 
Фізіотерапевтичний апарат Іскра-1 
апарат рентгенівській дентальний типа 
5Д1
Опромінювач комбінованийОРББ-15 
Апарат « Електросон-4Т» 
Фізіотерапевтичний аппарат FAC-10-5 
Ваги торсіонні ВТ-500 
Випромінювач короткохвильовий 
ультрофіолетовий БОП-4. 
прибор ЛАМ-100 лазеромагнітопунтури

ОКР «Бакалавр» 
Діагностична та лікувальна 

техніка

ОКР «Бакалавр» 
Інженерний супровід медичної 

техніки та обладнання 
медичного закладу

9

Лабораторія адитивних 
технологій в протезуванні та 

виготовленні імплантів
(23,5 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Протезування опорно- 

рухового апарату

Комплекс по вивченню основ 3D 
друку елементів протезів -  1 шт.

ЗБ-принтер (Flashforge Inventor) -  1 шт. 
ЗБ-принтер (Ulti maker 2+) -  1 шт. 
ЗО-сканер (BQCiclop) -  1 шт.

10
Лабораторія теоретичної та 

прикладної механіки 
(24 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Біомедична механіка

Лабораторний комплекс для 
випробувань на розтягнення -  1 
шт.
Лабораторний комплекс для 
випробувань на ударний вигін -  1

Машини для статичних випробувань на 
розтяг «МІ-20», «МІ-30».
Машина для випробувань на стиснення і 
крутіння «Instron».
Копер маятниковий МК-30 для



ОКР «Бакалавр» 
Механіка

шт.
Лабораторний комплекс для 
випробувань на стиснення -  1 шт. 
Стенд для вимірювання 
деформацій та зміщення у 
просторі -  1 шт.
Система тривимірного відео 
аналізу -  1 шт.

випробувань на ударний вигін.
Прес випробувальний MEGA 110-200 
DM1
Контактні пристрої для вимірювання 
часу рухів (Р/П №42-05, Р/П №41-05), 
резисторні оптопари (ОЕП-14-01), 
аналого-цифрові перетворювачі (L-780, 
Е-440), інфрачервоні цифрові 
відеокамери (GT ІР200-20).

8

Лабораторія кафедри 
охорони праці й 

навколишнього середовища 
(92 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Охорона праці

Стенд електробезпеки -  1 шт. 
Стенд захисту від випромінювань 
-1  шт.
Стенд захисту від шуму -  1 шт. 
Стенд вимірювання освітленості -  
1 шт.
Установка по вивченню 
мікроклімату -  1 шт.

Актинометр термоэлектрический («М3 
(АТ-50)»).
Оп тичний пірометр («Промінь»), 
Анемометр крильчастий («АСО-3»), 
Психрометр («М-34М»).
Амперметри Э525/1268, ХЛ45М, Э30 
Вольтметри АСТВ 4616, ЛМ-1, М42100, 
Омметр LLI30 
Термометр («ТЛ-3»).
Люксометр («Ю116»),

9
Лабораторія метрології, 

електротехніки и електроніки 
(68,9 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Основи теорії кіл та сигналів

Стенд для вивчення законів 
електротехніки -  ! шт.
Стенд для вивчення роботи 
електродвигунів -  ] шт.
Стенд для вивчення явища 
резонансу в струмі та напрузі -  1 
шт.
Стенд для вивчення 
диференційно-трансформаторних 
перетворювачів -  1 шт.
Стенд для вивчення роботи 
розгалужених електричних схем -

Автотрансформатори РНО-250-2, ЛАТР - 
25-10А, Потенціометри ПП-63, аналогові 
амперметри Э30, Э330, М-24, М-906 та 
вольтметри Щ4312, М42100, цифрові 
вольтметри Ц4317М, мультиметри 
аналогові і цифрові ДТ8906, ДТ9205 А, 
генератори стандартних сигналів ГЗ-34, 
ГНШ, осцилографи С І-67, СІ-72, С1-112, 
реостати РПШ-1, РПШ-2, конденсатори 
К1518, К56, індуктивності, активні 
опори ПЭВ-10, ОМЛТ-2, сельсини СС- 
405, БС-14056, диференційно-



1 шт.
віртуальні лабораторні роботи 
10 шт.

трансформаторні перетворювачі КПП-1- 
503, Фазометри Ф5781, Ф2-34, мости та 
потенціометри постійного та змінного 
струму Р363 і т.д.
Програмне забезпечення 
WorkBench/MultiSim, 1AR Embedded 
WorcBench, Code Composer Studio.._____

OKP «Бакалавр» 
Мікропроцесорна техніка

Комп’ютерна лабораторія 
10 мікропроцесорної техніки 

(80,1 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Електронні прилади

ОКР «Бакалавр» 
Аналогова та цифрова 

схемотехніка

Навчальні стенди «Open Systems 
LOGIC» -  5 шт.
Навчальні стенди «Open Systems 
TRIGGER» -  3 шт.
Навчальні стенди «Texas 
Instrument MSP430G2 LaunchPad 
Development Kit» - 3 шт, 
віртуальні лабораторні роботи -  
10 шт.

тригера: RS- (4 шт.), Ж - (4 шт.), D- (4 
шт.); логічні елементи: 2 І (НЕ) (4 шт.), ЗІ 
(НЕ) (1шт.), 4И (НЕ) (1 шт.), 2ИЛИ (НЕ)
(4 шт.); кнопки з фіксацією логічного 
рівня (4 шт.); одновибратор; генератор 
прямокутних імпульсів із змінною 
частотою генерації; 4-х розрядні 
семисегментні світлодіодні індикатори (2 
шт.); частотомер;
осциллографические роз'єми (2 шт.); 
блок живлення; набір джамперів; кабель 
для з'єднання зі стендом LOGIC; кабель 
для з'єднання зі стендом TRIGGER; 
мікроконтролери MSP430G2xx з 
наступними характеристиками: 
MSP430G2553EN20 - 16 kB Flash, 512 В 
RAM, GPIO з можливістю роботи по 
перериваннях, 16-бітові таймери, 8- 
канальний 10-бітний АЦП, компаратор, 
обмін даними по послідовному 
інтерфейсу (USI- І2С, SPI & UART), 
MSP430G2452IN20 - 8 kB Flash, 256 В 
RAM, з можливістю роботи по 
перериваннях, 16-бітові таймери, 8-_____



• •

канальний 10-бітний АЦП, компаратор, 
обмін даними по послідовному 
інтерфейсу (USI- І2С & SPI).; 
8-розрядний AVR-мі кроконтролери з 
внутрішньосистемної програмованої 
флеш-пам'яттю ємністю 128 кбайт 
ATmegal28, ATmegal28L. Програмне 
забезпечення WorkBench/MultiSim, IAR 
Embedded WorcBench, Code Composer 
Studio.

11
Лабораторія інженерної 

графіки та нарисної геометрії 
(65.1 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Інженерна та комп’ютерна 

графіка

Комплекс обладнання для 
індивідуальної креслярської 
роботи студентів на 12 посадкових 
місць

Кульман -  6 шт. 
Пантограф -  6 шт. 
Креслярський стіл - 12 шт. 
Транспортир -  4 шт.



Таблиця - Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 
163 «Біомедична інженерія»)

№
з/п

Найменування 
лабораторії, 

спеціалізованого 
кабінету, їх 
площа, кв. 

метрів

Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування 
обладнання, 

устаткування, їх 
кількість*

Найменування 
пакетів 

прикладних 
програм (у 
тому числі 

ліцензованих)

Наявність
каналів
доступу

ДО
Інтернету,

(так/ні)
1.

Лабораторія 
інформаційних 

систем та 
технологій 

(72 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Телемедичні 

системи 
Медична 

інформатика

Персональні 
комп’ютери 12 
шт.(Процессор Intel 
Pentium G4400; мат. 
плата Asus 
Н110МК; пам'ять 
GOODRAM (GR 
2400 D 4642 
17S/4G)),
Монітори Samsung 
S19F355- 12шт.

Windows ХР, 
OpenOffice, 
Microsoft 
Visual Studio, 
StarUML,
IB Expert, 
FireBird 2.5, 
Adobe Reader, 
WinZip

так

2

Спеціалізований 
кабінет з 

інженерної 
графіки 
(90,3 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Інженерна та 
комп’ютерна 

графіка

Персональні 
комп’ютери -10шт. 
(Artline Home Н23 
v01 (H23v01)
Lenovo IdeaCentre 
AIO 520-22IKU 
(F0D500GBUA) 
Black),

Монітори LG 
Flatron W2243S -  10

ШТ.

OC Windows 
7, Microsoft 
Office, Auto 
CAD
Math CAD
KoMnac-3D
V10
MS Word 

MS Excel 
Adobe Reader, 

WinZip

так

3

Спеціалізований
мультимедійний
комп’ютерний

клас
(72,5 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Комп’ютерні 

мережі

Персональні 
комп’ютери -  15 
шт. (Pentium 
G3220/H81M DDR3 
4Gb/ 500Gb). 
Монітори Philips 
220E -  6 шт. 
Монітори LG 240V 
- 9  шт.

OC Windows, 
MS Visual 
Studio, Eclipse, 
NetBeans, Java 
EE, MS Office, 
LibreOffice,
Qt, StarUML, 
Gimp, Blender, 
Matlab,

так

Голова експертної комісії



ОКР «Бакалавр» 
Технології 

програмування в 
біомедицині

Комутатор (Cisco 
Small Business 
Sc200-08). 
Мультимедійний 
проектор (Epson 
EB-S11).
Інтерактивна дошка 
(Xiamen ITNTECH 
M76).

Точка доступу D- 
Link DAP-2360

MySQL, MS 
SQL Server 
Oracle, Php,, 
Firebrid, 
FoxPro, Yaffiil, 
Apache, Yee2, 
IbExpert, 
Prolog и др

4

Спеціалізована 
комп’ютерна 

аудиторія 
кафедри 

математики 
(72 м2)

ОКР «Бакалавр» 
Дискретна 
математика

Персональні 
комп’ютери -1 Зшт. 
(Dure Core Intel 
Pentium D930, 3000 
MHz),
Монітори Монітори 
LG Flatron W2243S- 
13 шт.

Проектор View 
Sonik PJD 5533 W 
Екран проекційний 

Elite Scneens 
T71NWS1

ОС Windows 
7, Microsoft 
Office, Open 
Office, IDE 
Visual Studio 
2017, Adobe 
Reader, WinZip

так

Згідно проведеного аналізу експертною комісією встановлено, що 
забезпеченість комп’ютерними робочими місцями. лабораторіями, 
обладнанням, устаткуванням відповідає Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності та Державним вимогам до акредитації.

2. Звертаємо увагу на не відповідність даних в акредитацій ній справі по загальним 
площам навчальних приміщень відповідно до даних ЄДЕБО. З’ясувати та відобразити в 
експертних висновках.

Згідно зауважень щодо загальних площ навчальних приміщень 
відповідно до даних ЄДЕБО з ’ясовано, що площа навчальних приміщень 
навчальних корпусів складає 65032,6 м2, що наведено в свідоцтвах про право 
власності та відповідає записам у ЄДЕБО. У таблиці справи було допущено 
технічну помилку, а саме не були враховані в навчальні площі гуртожитків 
10111,4 м2 та площа їдальні 3114 м2. У таблиці забезпечення приміщеннями 
навчального призначення та іншими приміщеннями не були враховані площі 
складів, будівельної групи, господарчого блоку, навчального корпусу № 12 
(який на підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України).

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у 
навчальному процесі та забезпечення приміщеннями навчального 
призначення та іншими приміщеннями перевірена, доповнена і додається.

Голова експертної комісії ____________________ С.М. Злепко



Відомості

про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти

1. Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у навчальному процесі

Адреса
приміщення

Повне найменування 
власника майна

Площа, кв. метрів
Найменування та 

реквізити 
документа про 
право власності 

або оперативного 
управління, або 
користування

Документ про право користування 
(договір оренди)

Загальна

Призначена
для

використання 
під час 

навчання за 
спеціальністю, 

що
ліцензується

Призначена для 
використання за 

іншими
спеціальностями 

відповідно до 
отриманої 

ліцензії

Строк дії 
договору 
оренди
(з

по )

Наявність
державної
реєстрації

Наявність
нотаріального
посвідчення

корпус № 1 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

16940,2 154,1 16786,1

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488086 - -

корпус № 2 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

4561,8 390,3 3971,5

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488086 - - -

корпус № 3 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

7602,6 346,5 7256,1

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488086 - - -



корпус № 4 
вул. Грецька 
(Гречеська), 29

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

1858,9 - -

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488088 - - -

корпус № 5 
вул.
У ні верситетська 
7

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

10936,7 593,3 10043,4

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488087 - - -

корпус № 6 
вул. Казанцева, 
16а

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

1140,8 72,7 1068,1

Свідоцтво про 
право власності 
САА №488089 - - -

корпус № 7 
вул.
У ніверситетська 
7

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

1586,8 - 1586,8

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488087 - - -

корпус № 8 
вул.
Таганрозька, 17

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

3769,2 - 3769,2

Свідоцтво про 
право власності 
№311 Законсервований

корпус № 9 
вул. .Казанцева,
За

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

3910,9 - 3910,9

Свідоцтво про 
право власності 
№493 - - -

корпус № 11 Державний вищий 6119 - 6119 ійидоцтво про - - -



пр. Металургів, 
54

навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

право власності 
Я Я Я  № 339586

спортивний 
корпус № 13 
вул. Апатова 
(Італійська), 132

Державний виший • •
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

4941,60 - 4941,60

Свідоцтво про 
право власності 
№33 - - V

лабораторія 
ливарного 
виробництва, 
корпус № 14 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

472,30 - 472,30

Свідоцтво про 
право власності 
САА № 488086

- - -

лабораторія 
прокатки, 
корпус № 15 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

285,60 - 285,60

Свідоцтво про 
право власності 
САА №488086

- - -

лабораторія 
автоматизації 
металургійного 
виробництва, 
корпус № 16 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

Державний вищий 
навчальний заклад 
« Приазовський 
державний технічний 
університет»

325,40 - 325,40

Свідоцтво про 
право власності 
САА №488086

- - -

навчально- Державний вищий 580,80 - 580,80 ^ Свідоцтво про - - -



виробничі 
майстерні, 
корпус № 17 
вул. Апатова 
(Італійська), 115

навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

право власності 
САА № 488086

їдальня 
вул. Апатова 
(Італійська), 134

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

3114 - 3114

Свідоцтво про 
право власності 
№485 - -

J

Г уртожиток № 1 
вул. Апатова 
(Італійська), 140

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

5119,3 - 5119,3

Свідоцтво про 
право власності 
№481 - - -

Гуртожиток № 2 
вул. Апатова 
(Італійська), 138

Державний виший 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

4992,1 - 4992,1

Свідоцтво про 
право власності 
№38 - - -

вул. Енгельса, 33 
корпус № 12

Державний вищий 
навчальний заклад 
«Приазовський 
державний технічний 
університет»

1891,3 На підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Пр иазовський державний технічний університет»
ДВНЗ «ПДТУ»

вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87500, тел./факс (0629) 33 34 16, факс (0629) 52 99 24 
E-mail: office» pslu.edu, Web: littp:/Avmv.nstn.edu. Код ЄДРПОУ 02070812

Jl 3 С (г. ЛО/£ № 6 ґ/р /~  ЗГ6.Л. На №______________ від______________

Г  И
Начальнику
Управління ліцензування та
акредитації
Шевцову А.Г.

Шановний’ Андрію Гарійовичу!

На підставі Положення про Регіональне відділення Фону державного 
майна України по Донецькій області, затвердженого головою фонду 
державного майна України та узгодженню з Міністерством освіти і науки 
України ректорат ДВНЗ «Гїриазовський державний технічний університет» 
повідомляє вам що навчальний корпус № 12 розташований за адресою 
вул.Енгельса, 33 передано Управлінню Служби безпеки України в Донецькій 
області та виведено з навчального процесу у зв’язку з проведенням АТО на 
території області.

В.С. Волошин



2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими
приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв.м)
усього У тому числі

власних орендовани
X

зданих 
в оренду

1. Навчальні приміщення 
(навчальних корпусів), усього: 
у тому числі:

65032,6 65032,6

Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, 
аудитори приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

46331,8 46331,8 - -

Комп’ютерні лабораторії 1702.3 1702.3 - -

Спортивні зали 1758,6 1758,6 - -

Приміщення для науково - 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

6863,85 6863,85

Службові приміщення 20296,9 20296,9 - -

Бібліотека,
у тому числі читальні зали

2041,3
611,7

2041,3
611,7

- “

Буфети 706,36 706,36

Медичні пункти 241,8 241,8

2. Гуртожитки 10111,4 10111,4 - -

3. їдальні 3114 3114 - -

4. Профілакторії, бази відпочинку 1997,2 1997,2 - -

5. Інше (склади, будівельна група, 
господарчий блок, навчальний 
корпус № 12 який на підставі 
оренди передано Управлінню 
Служби безпеки України)

4357,2 2465,9 - 1891,3

3. Звертаємо увагу на те, що в навчальному плані (згідно матеріалів акредитаційної 
справи) відсутня інформація про кваліфікацію напряму, що акредитується (лист МОН 
України від 13.03.2015 № 1/9-126)

Відсутність в навчальному плані інформації про кваліфікацію напряму, 
що акредитується, пов’язана з тим, що формулювання кваліфікації щодо 
напряму «Біомедична інженерія» було запропоновано за поданням кафедри 
методичною комісією факультету інформаційних технологій та ухвалено 
рішенням Вченої ради ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» протокол №7 від 21.05.2015р. до затвердження навчального 
плану ректором університету. Кваліфікація випускників формулюється як 
«Інженер з технічного нагляду».



4. Звертаємо увагу на відсутність (згідно даних акредитаційної справи) тематик 
підвищення кваліфікації наступних викладачів, які забезпечують навчальний процес 
напряму підготовки 6.051402: Кравченко В.П., Цветкової О.В., Азархова О.Ю., Бурко 
В.А., (додаток 3 Постанови КМУкраїни від ЗО грудня 2015 р. № 1187(зі змінами та 
доповненнями від 10 травня 2018р.) З’ясувати та відобразити в експертних висновках.

Експертною комісією були перевірені тематики підвищення кваліфікації, 
копії документів підвищення кваліфікації додаються.

1. Кравченко Віктор Петрович Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ 
«ГІДТУ», Свідоцтво про підвищення кваліфікації 16.06.2014 р. 12СПК №837185, 
тема «Автоматизація та приладобудування»

2. Цветкова Олена Валентинівна Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ 
«ПДТУ», Свідоцтво ІП 24815706/000 849-19 від 11.03.19 р., тема «Програмний 
продукт. Віртуальна лабораторія: Дослідження законів зовнішнього фотоефекту»

3. Азархов Олександр Юрійович Національна академія педагогічних наук 
України, Інститут менеджменту (м. Київ), Свідоцтво СП 35830447/2852-18 від 
16.11.2018р.Тема «Професійна компетентність завідувача кафедри біомедичної 
інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Сертифікат 
участі у 2-му семінарі в рамках проекту «БіоАРТ» 28 січня -01 лютого 2019 (м. 
Мадрід, Іспанія), тематика «Обробка сигналів у біомедичній інженерії»

4. Бурко Вадим Анатолійович Національна академія педагогічних наук 
України, Інститут менеджменту (м. Київ), 2018 р. Свідоцтво СП 35830447/0865-18 
Тема «Особливості забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет»

5 Звертаємо увагу на недостатню професійну активність викладачів відповідно до 
п. 28 Постанови КМУкраїни від 30 грудня 2015 р. № 1187(зі змінами та доповненнями від 
10 травня 2018р.).: Литвиненко К.М., Альошин С.В..

За результатами додаткового розгляду матеріалів акредитаційної справи, 
документів особових справ співробітників ПДТУ, матеріалів з відкритих джерел, 
співбесіди зі співробітниками експертна комісія встановила наступне:

Литвиненко К остянтин Миколайович
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

Литвиненко К. M , В.А. Радченко, В.А. Колесниченко, Ма Конт, 
А.Г.Скиданов, Кинематика поясничных сегментов, смежних с инструментальным 
регидным заднебоковым спондилодезом, Хирургия позвоночника 2014. №3. -С.45- 
53. «Scopus»

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського



конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання 
обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу 
та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди України з видів спорту;

Куратор групи БМ -18
16 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю;
Член Украинской Ассоциации Ортопедии и Травматологии, 

Индивидуальный член Европейской ассоциации нейрохирургических обществ.
Бронзовый член, АО Spine (АО Фонд), Член Ассоциации граждан 

малоинвазивной и инструментальной хирургии позвоночника Украины
17 досвід практичної робота за спеціальністю не менше п’яти років;
11 років

Альошин Сергій Вікторович
8 виконання функцій наукового керівника або відповідального 

виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 
фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

Виконання функцій відповідального виконавця наукової теми кафедри 
комп’ютерних наук ДВНЗ «ПДТУ»: «Сучасні методи розробки інтелектуальних 
систем» (2012-2013 рр), «Автоматизовані інформаційні системи в науці, освіті та 
виробництві. Етап 1. Об’єктно-орієнгований аналіз та проектування 
автоматизованих інформаційних систем» (2013-2014 рр., номер державної 
реєстрації роботи: 0113U006284), «Автоматизовані інформаційні системи в науці, 
освіті та виробництві. Етап 2. Розробка автоматизованих інформаційних систем» 
(2014-2015 р., номер державної реєстрації роботи: 0113U 006284), «Структурний 
аналіз інформаційно-аналітичної системи «Практика школярів в університеті» 
(2015-2016 р., номер державної реєстрації' роботи: 0T15U004954), «Технології 
сучасних інформаційних систем» (2016-2017 р., номер державної реєстрації роботи: 
0116U008775), «Формалізоване представлення процесів та систем для сучасник 
інформаційних технологій» (2017-2018 р., номер державної реєстрації' роботи: 
0117U007327).

10 організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освтги/факультету/відділення (наукової 
установи)/ інституту/філн/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіта 11 ід розд ілу/в ідд ілу (наукової установи)/навчально- 
методичного управління (відділу)/лабораторШіншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 
його заступника;



Координатор університету з роботи у ЄДЕБО
13 наявність виданих навчально-методичних посібннків/посібників для 

самостійної роботи студентів та дистанційного навчаніт/конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування;

1. Комп’ютерні мережі [Електронний ресурс] : методичні вказівки до
самостійного вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів 
спеціальності 112 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання / уклад. С. В. Альошин. 
-  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  55 с. -  Режим доступа:
http://umm.pstu.edU/liandle/l 23456789/14195

2. Введение в специальность [Электронный ресурс]: методические указания 
по самостоятельному изучению дисциплины «Введение в специальность» для 
студентов направления подготовки 6.050101 «Компьютерные науки» дневной 
формы обучения / сосг.: С. В. Алешин, Е. Е. Пятикоп. -  Мариуполь: ГІГТУ, 2014. -  
83 с. -  Режим доступа: http://umm.pstu.edU/handle/l 23456789/1131

3. Комп’ютерні мережі : методичні вказівки щодо виконання лабораторних 
робіт з дисципліні «Комп’ютерні мережі» д ія  здобувачів освітнього ступеня 
бакалавра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» всіх форм навчання. У 2-х ч.
Ч. 2 / уклад. С. В. Альошин -  Маріуполь : ПДТУ, 2018. -  115 с. -  Режим доступу: 
http://umm.pstu.edU/handle/l 23456789/16187

4. Разработка веб-приложений ASP.NET [Электронный ресурс] : 
методическое пособие к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Разработка веб-приложений ASP.NET» для студентов специальности 122 
«Компьютерные науки» всех форм обучения / сосг. С. В. Алешин -  Мариуполь: 
ПГТУ, 2018. -91 с. -Режим доступа: http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14206

14 керівництво студентом, який зайняв призове місце на Т етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання 
обов'язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімлійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу 
та Європи, чемпіонаті України; виконання обов'язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди України з видів спорту;

Куратор групи КН-17

В усній формі експертна комісія висловила пропозицію зав. каф. БМІ 
Азархову О.Ю. щодо необхідності покращення професійної активності викладачів 
відповідно до п  28 Постанови КМУкраїни від 30 грудня 2015 р. № 1187(зі змінами 
та доповненнями від 10 травня 2018р.).

http://umm.pstu.edU/liandle/l_23456789/14195
http://umm.pstu.edU/handle/l_23456789/1131
http://umm.pstu.edU/handle/l_23456789/16187
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/14206


6. За матеріалами акредитаційної справи у викладача Головахи Р.В..відсутня 
інформація про підвищення кваліфікації та професійна активність, порушено п. 28 
Постанови КМУкраїни від ЗО грудня 2015 р. №> 1187(зі змінами та доповненнями від 10 
травня 2018р.) та п.2.4. Наказу МОН молодь спорт України від 13 червня 2012 року № 689

За результатами додаткового розгляду матеріалів акредитаційної справи, 
документів особових справ співробітників ГТДТУ, матеріалів з відкритих джерел, 
співбесіди з співробітниками, вивченням оригіналів відповідних документів 
експертна комісія встановила, що інформація наведена на стор. 96, 101-103, 116, 
174-177, 185 і стосується Головахи Р.В. є достовірною. Має місце не точне 
оформлення відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування 
закладу, вид документа, тема, дата видачі). За визначенням експертної комісії 
формулювання має вигляд: ІПК ДВНЗ «ПДТУ», Свідоцтво ЛП 24815706/000912-19, 
тема: «Автоматизація та приладобування» від 18.03.19р. (копія сертифіката 
наведена у додатку до експертних висновків).

Станом на 20.05. 2019 р. ГоловахаР.В. маж стаж науково-педагогічної роботи 
-  4,5 роки та рівень наукової та професійної активності, який засвідчується 
виконанням чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних 
умов

2 наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 
переліку наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 
та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень:

1. Дереворуйнуючі гриби, що зустрічаються у лісових насадженнях 
національного заповідника «Хортиця». Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Денисенко 
А.О., Марченко Ю.В, Муленко М.А. Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця.». 
Міністерство культури України Національний заповідник «Хортиця» - Запоріжжя -  
2015, с.224-235.

2. Фауно-екологічний огляд сітчастокрилих (Neuroptera) о. Хортиця: 
мурашині леви (Myrmeliontidae) та мангиспи (Mantispidae). Муленко М А., 
Карпенко Г.О., Головаха Р.В. Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця.». 
Міністерство культури України Національний заповідник «Хортиця» - Запоріжжя -  
2015, с.222-224.

3. Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Денисенко А.О., Муленко М.А.
ДЕРЕВОРУЙНУЮЧІ ГРИБИ о. ХОРТИЦЯ. Збірник матеріалів «Сучасні наукові 
досягення» секція: БіОЛОГіЧні НАУКИ. Мікологія та альгологія -  с. 38-41. 
(Materialy ХЗ mezinarodm vedecko - prakticka konference «Modern! vymozenosti vedy -  
2015». - Dil 12. Lekafstvi. Biologicke vedy.Zverolekarstvi.: Praha Publishing House 
«Education and Science» s.r.o - 80 stran).

4. Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Муленко МА., Денисенко А.О.
Місцезнаходження макроміцету myriostoma colitorme у Запорізькій області 
(Україна). Materials of the XI International scientific and practical conference, «Scientific 
horizons», - 2015. Volume 9. Biological sciences. Ecology. Agriculture. Veterinary 
medicine. Sheffield. Science and education LTD -  p.3.



5. Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Муленко М.А., Денисенко А.О. Нові 
місцезнаходження рідкісного вищу макроміцету у Запорізькій області (Україна). 
Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця». Міністерство культури України 
Національний заповідник «Хортиця» - Запоріжжя-2017. с229-232.

6. Головаха Р.В., Денисенко А.О. Особливості консервації мокрої 
археологічної деревини Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця». Міністерство 
культури України Національний заповідник «Хортиця» - Запоріжжя -  2017. с224-

7 Головаха Р.В., ДеменкоП.Г. Деякі особливості технології глибокого 
циклічного просочення рідкими консерваційними сумішами мокрої деградованої 
археологічної деревини методом повного поглинання. Збірка наукових праць 
«Заповідна Хортиця». Міністерство культури України Національний заповідник 
«Хортиця» - Запоріжжя -  2018, с. 207-211).

8 Головаха Р.В., Денисенко А.О. Етнографічні експедиції як джерело до 
вивчення регіональної історії. Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця». 
Міністерство культури України Національний заповідник «Хортиця» - Запоріжжя -  
2018 с. 228-233).

12 наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення;

1 Пристрій для контролю настання передсонного стану водія Пат. 43048 А 
Україна., МПК А61 В5/05. - №2001010159; Заявл. 09.01.2001; Опубл. 15.11.2001. 
Бюл. 10 Левінзон Д.І., Головаха Р.В., Чаусовський Г.О.

2 Пристрій для контролю настання передсонного стану водія транспортного 
засобу Пат. 43148 А Україна., МПК А61 В5/05. - №2001031666; Заявл. 12.03.2001; 
Опубл. 15.11.2001. Бюл. 10. Головаха Р.В., Левінзон Д.І., Чаусовський Г.О

3 Пристрій для контролю настання передсонного стану водія транспортного 
засобу Пат. 46562 А Україна, МПК А61 В5/05. - №2001085797; Заявл. 16.08.2001; 
Опубл. 15.05.2002. Бюл. 5. Левінзон Д.І., Головаха Р.В., Чаусовський Г.О

4 Пристрій для контролю настання передсонного стану водія транспортного 
засобу Пат. 47177 А Україна., МПК А61 В5/05. - №2001085796; Заявл. 16.08.2001; 
Опубл. 17.06.2002. Бюл. 6 Левінзон Д.І., Головаха Р.В., Чаусовський Г.О.

5 Пристрій д ія контролю настання передсонного стану водія транспортного 
засобу Паї'. №50213 А Україна, МПК А61 В5/05. - №2001118024; Заявл. 
23.11.2001; Опубл. 15.10.2002. Бюл. №10 ГоловахаР.В.,

6 Патент на корисну модель №125990. Спосіб глибокого циклічного 
просочення мокрої деградованої археологічної деревини. Видано відповідно до 
Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”. Зареєстровано в 
Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.05.2018

13 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування;

227.



1 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Мікропроцесорна техніка» для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності ФБМЕ. ГоловахаР.В. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006.35с.

2 Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна комп'ютерна графіка (ч. 1)» дня 
студентів денної та заочної форми навчання спеціальності ФБМЕ. Головаха Р.В. 
Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006.75с.

3 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 
"Інженерна комп'ютерна графіка". Частина 1. "Нарисна геометрія" для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності ФБМЕ. Головаха Р.В. ФБМЕ - 
Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006.26с.

4 Конспект лекцій з дисципліни «Основи сенсорики (ч.1)» для студентів 
денної та заочної форми навчання спеціальності ФБМЕ. Головаха Р.В. Запоріжжя: 
ГУ «ЗІДМУ», 2006. 85с.

5 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни 
«Електроніка штучних органів» для студентів денної та заочної форми навчання 
спеціальності ФБМЕ. Головаха Р.В., Нечипоренко Ю.Л. Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ»,

15 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 
та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій;

1 Устройства контроля уровня бодрствования водителя. Левинзон Д.И., 
Головача Р.В., Чаусовский Г.А., Технология и конструирование в электронной 
аппаратуре, 2002, №1, С. 32-34.

2 Электронная система с имитатором руля для тестирования состояния 
водителя. ГоловахаР.В., Левинзон Д.И. Электроника и связь, 2003, №20, С. 185-187.

3 О форме биосигнштов. Нечипоренко Ю.Л., Головаха Р.В., Михеев Д.Г. Нові 
технології-2006. -№1, С. 126-136.

4 Влияние геопатогенных и техногенных воздействий на организм человека 
Головаха Р.В., Игнахина МА. Дні науки. 27-28 жовтня 2005р. Збірник тез 
доповідей. -Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2005. - Том 1. С. 260-261

5 Влияние многоканальной электростимуляции нервно-мышечного аппарата 
на изменение скоростно-силовых качеств человека Головаха Р.В., Михеев Д.Г. Дні 
науки. 27-28 жовтня 2005р. Збірник тез доповідей. -Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ’. 2005. 
-ТомЗ. С. 283-284

6 Сенсорный элемент на основе гетеропереходной структуры с оксидами, 
активированными фтором Головаха Р.В., Нечипоренко Ю.Л.,

Міхєєв Д.Г. "МЕТІТ-2, 17-19 травня 2006р. Збірник тез доповідей. -  
Кременчук, Україна -  С. 158 -159

7 О форме биосигналов ГоловахаР.В., Нечипоренко Ю.Л.,
Міхєєв Д.Г. "МЕТГТ-2, 17-19 травня 2006р. Збірник тез доповідей. -  

Кременчук, Україна -  С. 158- 159
8 Конструктивные особенности гальваномагнитного и оптоэлектронного 

датчиков системы контроля наступления предсонного состояния Головаха Р.В.,

2006. 28с.



Левигоон Д.И. Галузева науково-практична конференція з питань розвитку 
сенсорної електроніки України. -  Одеса, 2006.

9 Использование светозвуковых воздействий с целью интенсификации 
обучения. Головаха Р.В., Нечипоренко Ю.Л. Дні науки. 5-6 жовтня 2006р. Збірник 
тез доповідей. -Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. - Том 3. С.63.

10 Контроль за уровнем работоспособности операторов на основе 
психофизиологических критериев. Головаха Р.В., Нечипоренко Ю.Л. Дні науки. 5-6 
жовтня 2006р. Збірник тез доповідей. -Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ”, 2006. - Том 3. С.64- 
65.

11 Электронный медицинский центр. Головаха Р.В., Нечипоренко Ю.Л., 
Михеев Д.Г. Дні науки. 5-6 жовтня 2006р. Збірник тез доповідей. -Запоріжжя: ГУ 
“ЗІДМУ”, 2006. -Т ом 3. С.120-121.

12 Электронная нейронная сеть в ELECTRONICS WORKBENCH. Головаха 
Р.В., Нечипоренко Ю.Л. Дні науки. 5-6 жовтня 2006р. Збірник тез доповідей. -  
Запоріжжя: ГУ “ЗІДМУ” 2006. - Том 3. С.90-91

Головаха Р.В. має науковий ступінь із відповідної спеціальності -у 2004 р. 
захищено дисертацію кандидата технічних наук за спеціальністю 05.11.17 -  
«Медичні прилади та системи» (за новим переліком 163 -  Біомедична інженерія) 
(тема дисертації: «Біотехнічна система для контролю психофізіологічного стану 
оператора»), тому кваліфікація відповідає необхідній спеціальності, бо 
підтверджена документом про науковий ступінь із відповідної спеціальності (копія 
диплома кандидата технічних наук Головахи Р.В. наведено у додатку до експертних 
висновків).

Таким чином, доцент каф. біомедичної інженерії ПДТУ Головаха Р.В. станом 
на 20.05.2019 у мінімальному обсязі виконує п. 28 Постанови КМУкраїни від ЗО 
грудня 2015 р. № 1187(зі змінами та доповненнями від 10 травня 2018р.).

В усній формі експертна комісія висловила пропозицію зав. каф. БМІ 
Азархову ОЮ. щодо необхідності додаткового наведення для викладачів шифрів 
наукових спеціальностей відповідно новому переліку спеціальностей.

7. З’ясувати фахову відповідність викладачів: Єфременко Б.В., Єфременко 
В.Г., Білик О.Г., Олійник І.М., Бухлал Н.А. до напряму підготовки 6.051402 (п. 1.4, 
п  28 Постанови КМ України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами та 
доповненнями від 10 травня 2018 р.).

За результатами додаткового розгляду матеріалів акредитаційної справи, 
документів особових справ співробітників ПДТУ, матеріалів з відкритих джерел, 
співбесіди зі співробітниками експертна комісія встановила наступне:

Єфременко Богдан Васильович -  молодий науковець, в 2017 році закінчив 
аспірантуру, працює на кафедрі БМІ з 2018 р. В 2019 році захистив кандидагську 
дисертацію за спеціальністю «Матеріалознавство» за напрямом нанесення захисних 
покриттів, в тому числі -  для біомедичного і ' ’ять років має



10 публікацій в фахових виданнях та 2 публікації журналах, що індексуються в НБД 
Scopus і Web of Science. Автор 4-х патентів України на винахід. Куратор 
студентської групи БМ1-18.

На кафедрі БМІ ПДТУ Єфременко Б.В. відповідає за розвиток напрямку 
«Технології ЗБ-друку для біомедичного призначення». В рамках освітнього 
міжнародного проекту «BioArt» він розробляє відповідний навчальний курс для 
магістрів та організує лабораторію з основ використання ЗБ-друку в імплантології. 
В 2019 році пройшов підвищення кваліфікації за напрямом «ЗБ-друк та адитивні 
технології» на кафедрі біомедичної інженерії Харківського. національного 
університету радіоелектроніки, про що отримав відповідний сертифікат.

Діяльність Єфременка Б.В. відповідає критеріям 1, 2, 5, 9, 13, 15, 17, 
переліченим в п. ЗО Ліцензійних умов (див. нижче). Більш детальна інформація 
щодо Єфременка Б.В. наведена в таблиці 6 акредитаційної справи.

1) наявність наукової публікації у періодичному виданні, яке включено 
до наукометричних баз, зокрема, Scopus або Web of Science Core Collection, 
рекомендованих МОН;

Efremenko В., Belik A., Chabak Yu., Haifa H. Simulation of structure formation in 
the Fe-C-Cr-Ni-Si surfacing materials // Eastem-European Journal of Enterprise 
Technologies. -  2018. - № 2. -  C.33-38.

Efremenko V.G., Chabak Yu. G., Shimizu K., Lekatou, A.G., Zumadzhy, V I, 
Karantzalis, A.E., Haifa, H , Mazur V.A., Efremenko B.V. Structure refinement of high
e r  cast iron by plasma surface melting and post-heat treatment // Materials & Hesign. - 
2017.-№ 126.-P.278-290.

2) наявність наукових публікацій у наукових виданнях, включених до 
переліку' наукових фахових видань України, та/або авторських свідоцтв, 
та/або патентів загальною кількістю п’ять досягнень;

- Влияние межфазного распределения химических элементов на 
микроструктуру наплавленного сплава Сормайг / А.Г.Белик, Б.В.Ефременко, 
В.В.Чигарев [та інші] // Сварочное производство. -  2018. -  № 3. -  С. 3-9.

- Межфазное распределение элементов при наплавке порошковой лентой с 
перекрытием валиков / Б.В. Ефременко, А.Г. Белик, В.В. Чигарев [та інші] // 
Сварочное производство. -  2018. - № 5. -  С. 13-20.

- Исследование формирования структуры износостойкого сплава при 
наплавке порошковой лентой ПЛ-АН-111 / Б.В. Ефременко, А.Г.Белик, Я.А. 
Чейлях [та інші] // Автоматическая сварка. -  2017. -  № 9. -  С. 17-22.

- Ефременко Б.В. Влияние микроструктуры на абразивно-эрозионную 
стойкость высокоуглеродистой хромо-никелевой наплавки / Б.В. Ефременко, 
А.Г. Белик //Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні: науковий 
журнал. -  Запоріжжя: ЗНТУ. -  2017. - № 2. -  С. 18-22.

- Білик О.Г. Структурні макроаномалії покриття, наплавленого порошковою 
стрічкою ПЛ АН-111 / О.Г. Білик, Б.В. Єфременко // Вісник Приазовського 
державного технічного університету: зб. наук, праць. -  Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ». 
-2017 .-В ил. 35 .-С . 50-57.



- Белик А.Г. Особенности микроструктуры покрытия, наплавленного 
порошковой лентой ПЛ АН-111 с 50 %-м перекрытием / А.Г. Белик, Б.В. 
Ефременко, С.Л. Макуров // Наука та прогрес транспорту. Вісник 
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту: 
науковий журнал. -  Дніпро: ДНУЗТ. -2017. - № 2 (68). -  С. 120-130.

- Ефременко Б.В. Влияние магнитного поля на структуру покрытия из Cr-Ni- 
Si чугуна / Б.В. Ефременко, А.Г. Белик, С.Л. Макуров // Нові матеріали і технологи в 
металургії та машинобудуванні: науковий журнал. -  Запоріжжя: ЗНТУ. -  2016. -  № 
1 ,- С. 28-32.

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Участь у Міжнародному проекті з реформування навчальних програм 
ERASMUS К2+ 586114-ЕРР-1 -2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 58 (BioArt)
«Впровадження інноваційної мультцдисциплінарної навчальної програми в галузі 
біоінженерії штучних імплантатів для бакалаврів та магістрів» (2017-2020)

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у 
складі організаційного комггету/журі/апеляційної комісії' Міжнародної 
студентської олімпіади/І1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіг)/ПІ—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/П—111 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 
—  членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 
Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу 
та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегаціоо;робота у складі організаційного комітету, суддівського 
корпусу;

робота у складі журі II— III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково- 
дослідницьких робіт учнів —  членів Малої академії наук, 2018 р.

13) наявність авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю 
два досягнення;

- патент України 101325 U. Спосіб термічної обробки відливок з 
високохромистого комплексно-легованого чавуну. Автори: Єфременко В.Г., Чабак 
Ю.Г., Зурнаджі В.І., Єфременко Б.В. МПК C21D 5/04; № и2015 00804; Заявл. 
02.02.2015; Опубл. 10.09.2015, Бюл. № 17 .-3  с.

- патент України на корисну модель № 104013. Спосіб дослідження процесу 
твердіння заготовки у кристалізаторі. Автори: Єфременко Б.В., Макуров С.Л. МПК 
GO 1В 5/18, G01B 3/30; № и2015 06250; Заявл. 24.06.2015; Опубл. 12.01.2016, Бюл. № 
1-3 с.

- патент України на корисну модель № 110071. Спосіб імпульсно-плазмової 
обробки металевої поверхні. Автори: Єфременко В.Г., Чабак Ю.Г, Федун В.І.,



Єфременко Б.В. МПК С23С 14/56, С23С 14/48; № и2016 02565; Заявл. 16.03.2016; 
Опубл. 26.09.2016, Бюл. № 18-7 с.

- патент України 114678. Спосіб імпульсно-плазмової обробки металевої 
поверхні. Автори: Єфременко В.Г., Чабак Ю.Г., Федун В.І., Єфременко Б.В. МПК 
С23С 14/22, С23С 14/34, С23С 14/56, С23С 4/06; № и2016 02566; Заявл. 16.03.2016; 
Опубл. 10.07.2017, Бюл. № 13. - 4  с.

15) присудження наукового ступеня доктора філософії або присвоєння 
вченого звання доцента, або отримання документа про другу вищу освіту;

Захист кандидатської дисертації зі спеціальністю «Матеріалознавство» (2019

17) організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка 
має професійне спрямування;

Модератор студентської сторінки спеціальності «Біомедична інженерія» 
профорієнтаційного спрямування у соцмережах.

Єфременко Василь Георгійович -  знаний в Україні фахівець в області 
матеріалознавства, професор, доктор технічних наук за спеціальністю 
«Металознавство та термічна обробка металів». Член експертної комісії МОН 
України за напрямком «Наукові проблеми матеріалознавства). Голова Спец Ради 
12.052.01 із захисту докторських дисертацій. Член редколегії двох фахових видань 
України. Має 58 публікацій, цитованих в НБД Scopus і Web of Science, в тому числі 
-  за біоінженерною тематикою, а також більше 50 публікацій в фахових виданнях 
України. Автор 4-х навчальних посібників з грифом МОНУ та 3-х наукових 
монографій. Автор 25 авторських свідоцтв та патентів України. Підготував 7 
переможців та призерів Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. 
Підготував двох кандидатів наук. Стаж науково-педагогічної роботи -  19 років. 
Діяльність відповідає критеріям 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11,12, 14, переліченим в п. ЗО 
Ліцензійних умов.

На кафедрі БМІ Єфременко В.Г. відповідає на кафедрі БМІ ПДТУ за 
розвиток наукового напряму «Матеріалознавство в біомедичній інженерії» і за 
організацію наукової роботи студентів при підготовці магістерських випускних 
робіт за спеціальністю 163 -  «Біомедична інженерія». Викладає навчальну 
дисципліну «Вплив випромінювання та полів на живі організми» для бакалаврів 
спеціальності 163. Є членом робочої групи ПДТУ з участі в освітньому 
міжнародному проекті «BioArt - Інноваційна мультидисциплінарна навчальна 
програма з розробки штучних імплантатів для біоінженерних спеціальностей», що 
фінансується Євросоюзом. В рамках цього проекту пройшов стажування та 
тренінги з отриманням відповідних сертифікатів: а) в Запорізькому національному 
технічному університеті, 2018 р. (тематика тренінгів - «Виготовлення штучних 
імплангів»); б) в Політехнічному університеті м. Мадрид (Іспанія), 2019 р. (тематика 
тренінгів - «Обробка біомедичних сигналів»); в) в Інституті хребта ім. Сітенка 
Академії медичних наук України, Харків, 2019 р. (тематика тренінгів - «Матеріали 
та технології для штучних кульшових та колінних суглобів»), В рамках проекту

р.).



«ВіоАіі» розробляє навчальний курс «Біокераміка» для викладання магістрам та 
організує на кафедрі БМІ навчально-наукову лабораторію з біотрибологічних 
досліджень.

Більш детальна інформація стосовно Єфременка В.Г. наведена в таблицях 5,6 
тадодагку 2 акредитаційної справи.

Білик Олександр Григорович -  доцент, кандидат технічних наук за 
спеціальністю «Зварювання та споріднені технології». Спеціаліст в галузі 
використання зварювання для біомедичиого призначення, зокрема зварювання 
біологічних тканин. Має 12 років стажу науково-педагогічної роботи. За останні 
п’ять років опублікував 5 статей в фахових виданнях та 4 статті, цитовані в НБД 
Scopus, 3 патенти України на винахід, 1 монографію та 3 методичні вказівки.

На кафедрі БМІ ПДТУ Білик О.Г. відповідає за науковий напрям, пов'язаний 
із застосуванням зварювальних технологій в біоінженерії та у виготовленні 
штучних імплаїпїв. Є членом робочої групи ПДТУ по участі в освітньому 
міжнародному проекті «BioArt - Інноваційна мультидисциплінарна навчальна 
Програма з розробки штучних Імплантатів для біоінженерних спеціальностей».

Діяльність Білика О.Г. відповідає критеріям 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
переліченим в п. ЗО Ліцензійних умов (див. нижче). Більш детальна інформація 
щодо Білика О.Г. наведена в таблиці 6 акредитаційної справи.

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, 
зокрема Scopus або Web of Science Core Collection:

- Efremenko B., Belik A., Chabak Yu., Haifa H. Simulation of structure formation 
in the Fe-C-Cr-Ni-Si surfacing materials // Eastem-European Journal of Enterprise 
Technologies. -2018. - № 2. -C.33-38.

- Mechanized arc welding of relit-cupronickel composite material / Firas A1 Quran, 
Mohamed Matameh, V. V Chigarev, A. G. Belik. // MATEC Web of Conferences 
International Science Conference SPbWOSCE-2016 “SMART City” St. Petersburg, 
Russia, November 15-17,2016. - Volume 106 (2017).

- Optimization of die fractional composition and performance melting powder tapes 
witii exothermic mixture in the filler / V.V.Chigarev, D.A. Zarechenskii, A.G. Belik. // 
Welding international. -2016. - Vol.30, No.7. -P . 557-559.

- A matematical model of the process of rolling flux-cored tapes / Chigarev V.V., 
Belik A.G., Gavrish P.A., Gribkov E.P. // Welding International. -  Jun 2014. -  Vol.67, 
N o .l.-P . 70-74.

2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, 
включених до переліку наукових фахових видань України:

- Investigation of formati on Of wear-resistant alloy structure in surfacing using flux- 
cored strip pl-an-111 / B.V. Efremenko, A.G. Belik, YaA. Chejlyakh, M. Bakhrami. - 
The Paton welding journal. -  2017. - №9.- с. 13-17.

- Особенности микроструктуры хромо-никелевого покрытия, наплавленного 
порошковой лентой ПЛ АН-111 с 50 % перекрытием / Белик А.Г., Ефременко Б.В.,



Макуров С.Л. - Вісник Дтгіропетровського національного університету 
залізничного транспорту. -  2017. - №2 (68). -  С. 1 -11.

- Белик А.Г. Способы широкослойной наплавки износостойких сплавов / 
Белик А.Г., Ефременко Б.В., Чейлях Я.А. - Вісник Приазовського державного 
технічного університету. -2016. -В ип  33. -  С. 63-67.

- Ефременко Б.В. Влияние магнитного поля на структуру покрытия из Cr-Ni- 
Si чугуна / Ефременко Б.В., Белик А.Г., Макуров С.Л. // Новые материалы в 
металлургии и машиностроении. -  Запорожье: ЗНТУ, 2016. -№ 1. -  С.28-32.

- Белик А.Г. Регулирование массопереноса электродного металла при 
наплавке порошковыми лентами / Белик А.Г. // Вестник Донбасской 
государственной машиностроительной академии: Сборник научных трудов. - 
Краматорск, 2016. - №2(38). -  С. 22-25.

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 
монографії:

Экзотермические смеси в электродных матеріалах. Монография / Чигарев 
В.В., Белик А.Г., Зареченский Д.А. - Beau Bassin: Pahnarium academic publishing, 
2017.-158 c. (79 c .-33% ).

5) участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”;

Участь у Міжнародному проекті з реформування навчальних програм 
ERASMUS К2+ 586114-ЕРР-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 58 (BioArt)
«Впровадження інноваційної мультидисциплінарної навчальної програми в галузі 
біоінженерії штучних імплантатів для бакалаврів та магістрів» (2017-2020 рр.)

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 
фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання:

Виконавець держбюджетною науково-дослідною роботою та відповідальний 
виконавець розділу:

«Науково-технологічні основи наплавлення та зварювання», 2013р. 
(№0112И005777)

«Розробка теоретичних і технологічних основ зварювальних і 
наплавлювальних процесів», 2014р. (№0113И0096281)

«Науково-технологічні основи розробки процесів зварювання та 
наплавлення», 2015р. (№0114И0094918)

«Розробка науково-технологічних основ зварювання та наплавлення», 2016р. 
(№0115И004959)

«Науково-технологічні процеси наплавлення та зварювання металів», 2017 р. 
(№0116И008779)

Виконавець науково-технічної роботи за держзамовленням: «Розроблення 
технології високошвидкісного наплавлення поверхонь деталей на низькій погонній 
енергії» (за договором № ДЗ/16-2017 від 14 листопада 2017 р)



9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у 
складі організаційного комітету/журі/апеляційної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робгг)/Ш—IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/П—Ш 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 
—- членів Малої академії наук:

Участь у конкурсі науково-дослідних робот студентів за напрямом 
«Зварювання», Кіровоградський національних технічний університет, м. 
Кіровоград, 2016р. її місце -  ст. Романчук Г.С.

Робота в оргкомітеті Всеукраїнської студенстської олімпіади за напрямом 
«Зварювання», Приазовський державний технічний університет, м. Маріуполь, 
2014-2016 рр.

11) участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента або 
члена постійної спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 
спеціалізованих вчених рад):

Член спеціалізованої вченої ради К 12.105.02 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук при Донбаській державній 
машинобудівній академії' за спеціальністю 05.03.06 -  Зварювання та споріднені 
процеси і технології, 2015 р.

12) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів 
загальною кількістю два досягнення:

Складений профілюючий ролик для виготовлення порошкової стрічки / 
Чигарьов В.В., Білик О. Г. Патент на корисну модель №119320 від 25.09.2017. Бюл. 
№18.

Спосіб виготовлення порошкового електрода / Чигарьов В.В., Білик О.Г., 
Чейлях Я.О. - Патент на корисну модель №112812 від 26.12.2016. Бюл. №24.

Спосіб виготовлення порошкової стрічки / Чигарьов В.В., Білик О.Г., Чейлях 
Я.О. - Патент на винахід № 116887 від 12.06.2017. Бюл. № 11.

13) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників 
для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування:

Изучение стойкости материалов к абразивному износу: методические 
указания по выполнению лабораторной работы по курсу «Триботехника» д ія 
студентов направления подготовки 6.050504 «Сварка» всех форм обучения /сост.: 
В.Н. Алистратов, Белик А.Г. -  Мариуполь: 111 ТУ, 2017. -1 1  с.

Исследование порообразования при автоматической сварке 
малоуглеродистой стали : методические указания по вьшолнению лабораторной 
работы по курсу «Теория сварочных процессов» для студентов направления 
подготовки 6.050504 «Сварка» всех форм обучения/ Зусин В.Я., Белик А.Г. - 
Мариуполь : ПГТУ, 2015. -1 4  с.



Влияние термического цикла на структуру и размеры зоны термического 
влияния при сварке малоуглеродистой стали : методические указания по 
выполнению лабораторной работы по курсу «Теория сварочных процессов» для 
студентов направления подготовки 6.050504 «Сварка» всех форм обучения // Зусин 
В.Я., Белик А.Г. - Мариуполь: ПГТУ, 2014. -1 4  с.

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційної о 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, 
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 
проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 
світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного 
секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу.

Робота в журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
напрямом «Зварювання», Кіровоградський національний технічні# університет, 
2013-2016 рр.

Секретар секції регіональної науково-практичної студентської конференції 
«Наука -  перші кроки», Приазовський державний технічний університет, м. 
Маріуполь, 2013-2017 рр.

Робота в журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за 
напрямом «Зварювання», Запорізький національний технічний університет, 2018 р.

Гусак М.С. студент групи ТІУВ-17-М зайняв Ш місце у П етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей машин і конструкцій», яка проводилась в 
Цеіпральноукраїнському національному технічному університеті, мю 
Кропивнииький, 19.04.2018.

Куратор академічної групи, з 2015 р.

Олійник Інна Михайлівна -  фахівець з напрямку «Матеріалознавство», 
кандидат технічних наук за спеціальністю «Металознавство та термічна обробка 
металів». Доцент кафедри «Матеріалознавство та перспекгивні технології». 
Спеціалізується в напрямку біосуміцності, розробки і використання біоматеріалів. 
Автор 6 методичних вказівок та конспектів лекцій. Куратор академічної групи. У 
2015-2019 рр. працювала у складі журі П tx  конкурсів-



захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук. Є членом 
робочої групи ПДТУ з участі в освітньому міжнародному проекті «ВіоАП». В 
рамках цього проекту пройшла стажування та тренінги в Гірничо-металургійній 
академії м. Краков (Польща) за напрямом «Біоматеріали» та отримала відповідний 
сертифікат.

Діяльність Олійник І.М. відповідає критеріям 5, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 
переліченим в п. ЗО Ліцензійних умов (див. нижче). Більш детальна інформація 
щодо Олійник І.М. наведена в таблиці 6 акредитаційної справи.

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

Участь у Міжнародному проекті з реформування навчальних програм 
TEMPUS «MMATENG» -  Модернізація навчальних планів дворівневої програми 
підготовки (бакалаври, магістри) з інженерного матеріалознавства на основі 
компетентного підходу і кращого досвіду з впровадження положень Болонського 
процесу» (2014-2017р.).

Участь у Міжнародному проекті з реформування навчальних програм 
ERASMUS К2+ 586114-ЕРР-1 -2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP 58 (BioArt)
«Впровадження інноваційної мультидисциплінарної навчальної програми в галузі 
біоінженерії штучних імплантатів для бакалаврів та магістрів» (2017-2020).

8) виконання функцій наукового керівника або відповідального 
виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена 
редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку наукових 
фахових видань України, або іноземного рецензованого наукового видання;

Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної теми 
«Підвищення комплексу механічних властивостей конструкційних та 
інструментальних сталей за рахунок оптимізації хімічного складу та методів 
термічної та хіміко-термічної обробок».

9) керівництво школярем, який зайняв призове місце Ш-IV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІ-ІІІ 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - 
членів Національного центру “Мала академія наук України; участь у журі 
олімпіад чи конкурсів “Мала академія наук України”:

Робота у складі журі І-П етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково- 
дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру «Мала академія наук 
України», секція «Технічні науки» з 2015 року по теперішній час.

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділеніїя (наукової 
установи)/інституту/філн/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально- 
методичного управління (відділу)/лабораторійншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інсттуту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 
його заступника;



Т.в.о. завідувача кафедри матеріалознавства та перспективних технологій 
ДВНЗ «ПДТУ»

13) наявність виданих навчально-методичних носібників/носібників для 
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування;

1. Структурный анализ материалов: методические указания к выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Структурный анализ материалов» для 
студентов направления подготовки 6.050403 «Инженерное материаловедение» 
дневной и заочной форм обучения) [Электронный ресурс] / И. М  Олейник. -  
Мариуполь: ПГТУ, 2015. -  74 с .: Режим доступа: http://mo.pstu.edu.

- Олейник И. М. Порошковые и композиционные материалы: методические 
указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Порошковые и 
композиционные материалы» для студентов направления подготовки 6.050403 
«Инженерное материаловедение» дневной и заочной форм обучения) 
[Электронный ресурс] / сост. И. М. Олейник -  Мариуполь : ПГТУ, 2015. -  24 с. : 
Режим доступа: http://mo.pstu.edu.

- Олейник И. М. Определение адгезионной прочности лакокрасочных 
покрытий : методические указания к выполнению лабораторной работы по 
дисциплине «Пленкообразующие материалы» для студентов дневной и заочной 
форм обучения область знаний: 13 - Механическая инженерия, специальностей - 
Олейник И. М. Прикладное материаловедение, Композиционные и порошковые 
материалы, покрытия [Электронный ресурс] / И. М. Олейник. -  Мариуполь: ПГТУ, 
2016. -1 2  с.: Режим доступа: http://mo.pstu.edu.

- Олейник И. М. Пленкообразующие материалы : конспект лекций по 
дисциплине «Пленкообразующие материалы» для студентов дневной и заочной 
форм обучения в области знаний 13 - Механическая инженерия, специальностей - 
Прикладное материаловедение, Композиционные и порошковые материалы, 
покрытия [Электронный ресурс] / И. М. Олейник. -  Мариуполь, 2016. -  87 с. : 
Режим доступа: http://mo.pstu.edu

- Олейник И. М. Диагностика и дефектоскопия материалов и изделий : 
методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине 
«Диагностика и дефектоскопия материалов и изделий» для студентов направления 
подготовки 6.050403 «Инженерное материаловедение» дневной и заочной форм 
обучения) [Электронный ресурс] / И. М. Олейник. -  Мариуполь : ПГТУ, 2016. -  34 
с .: Режим доступа: http://mo.pstu.edu

- Олейник И. М. Материаловедение и технология материалов : методические 
указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Материаловедение и 
технология материалов» для студентов дневной и заочной форм обучения (область 
знаний: 14 «Электрическая инженерия», специальность 144 - Теплоэнергетика) / 
И. М. Олейник. -  Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2017. -  64 с.

http://mo.pstu.edu
http://mo.pstu.edu
http://mo.pstu.edu
http://mo.pstu.edu
http://mo.pstu.edu


16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного 
комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною г рупою; керівництво студентом, 
який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, 
фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі 
журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких 
проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, 
Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті 
світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 
України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної 
збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного 
секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 
керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу;

Керівництво науково-дослідної роботи студентки гр. ПМ-13(М) Жежоми 
Дарини на тему: «Властивості захисних покриттів на основі розчинів 
пінополістиролу», яка зайняла П місце у II турі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у 2014 р. (м. Донецьк).

Керівництво студентом гр. ПМ-16 (м) Зубом Євгеном, який зайняв І місце на 
І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладного матеріалознавства у 
2016 р. та був відзначений дипломом (набрав 76 балів) у П турі Олімпіади (м. Дніпр, 
ДМетАУ) у 2017 р.

1.7) організація студентської громадської (волонтерської) діяльності, яка 
має професійне спрямування;

Керівник студентського гуртка з профорієнтаційної роботи серед випускників
шкіл.

Бухлал Наталя Анатоліївна -  має вищу освіту, кваліфікацію «Спеціаліст з 
інформатики та прикладної математики». Окрім того, експертною комісією під час 
визначення рівня вищої освіти професійної активності було враховано факг що до 
червня 2017 знаходилась у дискретній відпустці. На кафедрі працює з 2017 року, за 
сумісництвом. Відповідає на кафедрі БМІ за напрям інформатизації та обробки 
біомедичної інформації. Приймала участь у Міжнародних науково-практичних 
конференціях в Україні (Харків, Маріуполь, Краматорськ) та за кордоном (Мінськ, 
Білорусь) за тематикою біомедичної інженерії з публікацією тез доповідей. Автор 4- 
х методичних вказівок та конспектів лекцій. У 2017, 2018 рр. працювала у складі 
журі П-ПІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захисгів науково-дослідницьких робіт 
учнів - членів Малої академії наук за напрямом «Біомедична інженерія». Куратор 
групи БМІ-17. Є учасником Міжнародного освітнього проекту «Впровадження



інноваційної мультидисциплінарної навчальної програми в галузі біоінженерії 
штучних імплантатів для бакалаврів та магістрів» (BioArt).

Діяльність Бухлал Н.А. відповідає критеріям 5, 9, 10, 14, 16, 18, 17, 
переліченим в п  ЗО Ліцензійних умов (див. нижче). Більш детальна інформація 
щодо Бухлал Н.А. наведена в таблиці 6 акредитаційної справи

5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя міжнародної категорії”:

Участь у Міжнародному проекті з реформування навчальних програм 
ERASMUS К2+ 586114-ЕРР-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP. 58 (BioArt)
«Впровадження інноваційної мультидисциплінарної навчальної програми в галузі 
біоінженерії штучних імплантатів для бакалаврів та магістрів» (2017-2020).

9) керівництво студентом, який зайняв призове місце, або робота у 
складі організаційного ком їгеїу/жу рі/а пеля цій ної комісії Міжнародної 
студентської олімпіади/П етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт)/Ш—TV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів/!!—III 
етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів 
—  членів Малої академії наук; керівництво студентом, який став призером 
Олімпійських, Паралімпійських ігор, Всесвітньої та Всеукраїнської 
Універсіади, чемпіонату світу, Європи, Європейських ігор, етапів Кубку світу 
та Європи, чемпіонату України; виконання обов’язків головного секретаря, 
головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво 
спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, 
суддівського корпусу;

Участь 2017, 2018 р. в роботі журі 11— 111 етапу Всеукраїнських конкурсів- 
захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника 
(заступника керівника) закладу освіти/факультету/відділення (наукової 
установи)/інституту/філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку 
здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально- 
методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового 
(інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 
(факультету, інституту)/відповідального секретаря приймальної комісії та 
його заступника;

Заступник завідувача кафедри біомедичної інженерії, вчений секретар 
кафедри БМ1.

14) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для 
самостійної роботи студентів та дистанційного навчання/конспекгів 
лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю 
три найменування;

Основы информатики [Электронный ресурс] : методические указания к 
выполнению практических работ по дисциплине «Основы информатики» для 
иностранных студентов подготовительного ш Сергиенко, Н.



А. Бухлал, В. И. Жук. -  Мариуполь : ПГТУ, 2019. -  33 с. -  Режим доступа: 
http://umm.pstu.edU/handle/123456789/l 7043

Біомедична етика [Електронний ресурс] : конспект лекцій з дисципліни 
«Біомедична етика» для студентів спеціальності 163 «Біомедична інженерія» всіх 
форм навчання / уклад. Н. А. Бухлал. -  Маріуполь : ПДТУ, 2019. -  114 с. -  Режим 
доступу: http://umm.pstu.edU/handle/l 23456789/17009

Біологія [Електронний ресурс] : методичні вказівки для виконання 
практичних робіт з дисципліни «Біологія» для студентів спеціальності 163 
«Біомедична інженерія» денної форми навчання / уклад. Н. А. Бухлал -  Маріуполь : 
ПДТУ, 2018. -  60 с. -  Режим доступу: http://umm.pslu.edu/handle/123456789/14601

Ознайомча практика [Електронний ресурс] : методичні вказівки до 
проходження ознайомчої практики студентів спеціальності 163 «Біомедична 
інженерія» денної форми навчання / уклад.: Н. А. Бухлал, О. М. Сорочан. -  
Маріуполь : ПДТУ, 2017. -  15 с. -  Режим доступу:
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13373

16) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного
комггету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим 
студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання 
обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в 
Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
Універсіаді, чемпіонаті свіїу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу 
та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника 
тренера національної збірної команди Украйни з видів спорту;

Куратор групи БМІ-17
18) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) 

та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною 
кількістю три публікації;

- Бухлал Н.А. Основи біомедичної етики у медичній практиці лікаря 
ортопеда-травматолога // Університетськая наука - 2019 : Міжнародна научно-техн. 
конференція (Маріуполь, 16-17 травень 2019 г.) Мариуполь, 2019.

- Бухлал Н.А. Сфери застосування мініімплангів в стоматології // 
Університетськая наука - 2019 : Міжнародна научно-техн. конференція (Маріуполь, 
16-17 травень 2019 г.) Мфиуполь, 2019.

- Бухлал И.А., Рижов А.Ф. Ортотопна трансплантація сечового міхура // 
Університетськая наука - 2019: Міжнародна научно-техн. конференція (Маріуполь, 
16-17 травень 2019 г.) Мариуполь, 2019.

- Сорочан Е.Н., Шайко-Шайковский А.Г., Бухлал Н А , Балалаева А.Ю. 
Нанометрия и нанотрибология, ПГТУ, Мариуполь, Украина // Международная 
научно-техническая конференция молодых ученых «Инновационные материалы и 
технологии -  2019» 09-11 января 2019 г. г. Минск, Республика Беларусь

http://umm.pstu.edU/handle/123456789/l
http://umm.pstu.edU/handle/l
http://umm.pslu.edu/handle/123456789/14601
http://umm.pstu.edu/handle/123456789/13373


- Бухлал Н.А., Біометріали для імплантології // Університетськая наука - 
2018: Міжнародна научно-техн конфереіпдія (Маріуполь, 23-24 травня 2018 г.) 
Маріуполь, 2018. -  Т. 2. -  С. 269.

- Бухлал Н.А., Сучасні інформаційні технології у медицині // 
Університетськая наука - 2018 : Міжнародна научно-техн. конференція (Маріуполь, 
23-24 травень 2018 г.) Мариуполь, 2018. -  Т. 2. -  С. 270.

- Азархов О.Ю., Сорочан О.М., БухлалН.А.,Сучасний засіб використання 
інформаційних технологій для накісткового остеосинтезу опорно-рухового апарату 
людини // И Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні 
технології, засоби автоматизації та електропривод», м. Краматорськ, 19-21 квітня
2018 р.

- Азархов О.Ю., Сорочан О.М., БухлалН.А.,Змістовні моделі накісткового 
остеосинтезу стегнової та великогомілкової кісток при простих видах навантажень 
// Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні системи та технології 
в медицині», м. Харків, 28-30 листопада 2018 р. С. 126-127

Наведені дані підтверджують наявність активної роботи викладачів 
Єфременка Б.В., Єфременка В.Г., Білика О.Г., Олійник І.М., Бухлал Н.А. в галузі 
«Біомедична інженерія» та ггідтаерджують фахову відповідність напряму 
підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія»).

8. Звертаємо увагу на не достовірність інформації щодо кадрового 
забезпечення -  за даними ЄДЕБО Єфременко В.Г., Білик О.Г., Бухлал Н.А. працюють в 
Державному вищому навчальному закладі "Приазовський державний технічний 
університет" за сумісництвом, а за даними акредитаційної справи -  на постійній основі.

За результатами додаткового розгляду матеріалів акредитаційної 
справи, документів особових справ співробітників ПДТУ, довідки, що надані 
відділом кадрів ПДТУ, експертна комісія встановила, що в таблиці 6 
акредитаційної справи (відомості про якісний склад кафедри біомедичної 
інженерії за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») стовбці 3 (найменування посади 
(для сумісників -  місце основної роботи, найменування посади) має місце 
неповне наведення інформації для працівників:

ПІП
Запис в ст. 3 табл. 6 

акредитаційної 
справи

Дані, визначені експертною комісією

Єфременко Б.В. асистент Асистент кафедри біомедичної інженерії

Єфременко В.Г. професор
Професор кафедри біомедичної інженерії 

(основна посада -  завідувач кафедри 
фізики, професор)

Білик О.Г. доцент Доцент кафедри біомедичної інженерії 
(основна посада -  доцент кафедри



металургії і технології зварювального 
виробництва)

Олійник І.М. доцент

Доцент кафедри біомедичної інженерії 
(основна посада - доцент кафедри 

матеріалознавства та перспективних 
технологій)

Бухлал Н. А. ст. викладач

Ст. викладач кафедри біомедичної 
інженерії

(основна посада -  секретар-друкарка 
центру заочного навчання)

Гуров І.В. асистент

Асистент кафедри біомедичної інженерії 
(основна посада -  МТМО «Здоров’я 
дитини та жінки», завідувач рентген 

відділенням)

Інформація по табл. 6 зі змінами наведено у додатку до експертного 
висновку.



ВІДОМОСТІ
про якісний склад кафедри біомедичної інженерії за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 
______ _________________________(спеціальність 163 «Біомедична інженерія»)______________________ ________

№
Прізвище, ім’я та 

по батькові 
викладача

Найменування 
посади (д ля 

сумісників -  місце - 
основної роботи, 
найменування 

посади)

Найменування закладу, 
який закінчив викладач 

(рік закінчення, 
спеціальність, 

кваліфікація згідно з 
документом про вищу 

освіту)

Науковий ступінь, шифр 
і найменування наукової 

спеціальності, тема 
дисертації, вчене звання, 

за якою кафедрою 
(спеціальністю) 

присвоєно

Найменування всіх навчальних 
дисциплін, які закріплені за 

викладачем, та кількість 
лекційних годин з кожної 

навчальної дисципліни

Інформація про наукову діяльність (основні 
публікації за напрямом, науково-дослідна 
робота, участь у конференціях і семінарах, 

робота з аспірантами та докторантами, 
керівництво науковою роботою студентів)

Відомості про підвищення 
кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 
документа, тема, дата 

видачі)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням)

1 .

Азархов
Олександр
Юрійович

професор, зав. каф. 
біомедичної 

інженерії

Донецький державний 
медичний інститут ім. М. 
Горького, 1982, педіатрія, 
дитячий хірург; ХНУРЕ 
інженер-економіст, 2004 

р., ХНУРЕ інженер- 
електронник, 2006 р.,

Кандидат технічних 
наук, 05.11.17- 

«Біологічні та медичні 
прилади та системи» 

Тема дисертації: 
«Методи та засоби 

вимірювання глибинних 
температур Оологічних 

об’єктів», 2007 р. 
Доктор медичних наук, 
14.03.11 -  «Медична та 

біологічна інформатика і 
кібернетика», 2013 р. 

Тема докторської 
дисертації: 

«Інформатизація 
процесів реабілітаційно- 

відновного лікування 
посгінсультних хворих»

Вступ до фаху (36)

Анатомія та фізіологія людини 
(36)

Медична термінологія та 
латинська мова (36)

Сучасні методи та засоби 
діагностики патології' людини 

(36)

Азархов А.Ю., Микцер О.П., Злепко С.М., 
Тимчик С.В., Федосова И.В.
Информатизация процессов 
реабилитаїдаонно-восстановительного 
леченга постинсуггьтных больных. 
Мариуполь: ГВУЗ «ПГТУ», 2016 -  336 с. 
(монографія)
Efremenko V.G., Chabak Yu.G., A. Lekatou, 
Karantzalis A.E, K. Shimizu, Fedun V.I., 
Azarkhov A.Yu., Efremenko A.V. Pulsed 
plasma deposition of Fe-C-Cr-W coating on 
high-Cr-cast iron: Effect of layered morphology 
and heat treatment on the microstructure and 
hardness. Surface and Coatings Technology. -  
2016. -  vol. 304. -  P. 293-305.
Кривоносов BE., Злепко С.М, Павлов C.B., 
Азархов А.Ю., Барановский ДБ. 
Комплексная защита рентгеновского 
компьютерного томографа от 
нестабильности и провалов питающего 
напряжения// Вісник Хмельницького 
національного університету. Збірник 
наукових праць. Випуск №5 (Серія Технічні 
науки ) Хмельницький, 2017. С. 140-144.
Sergii V.PAVLOV, Alexander S.BARYLO. 
Tatiana I  KOZLOVSKA, Vladyslav A. 
STASENKO, Olexander Yu. AZARHOV, 
Pavel O. KRAVCHUK, Waldemar WOJCIK, 
Yerbol ORAKBAYEV, Laura

Національна академія 
педагогічних наук України, 
Інститут менеджменту 
(м. Київ), 2018 р.
Свідоцтво СГІ 
35830447/2852-18 
Тема «Професійна 
компетентність завідувача 
кафедри біомедичної 
інженерії ДВНЗ 
«Приазовський державний 
технічний університет», 
Сертифікат участі у 2-му 
семінарі в рамках проекту 
«БіоАРТ» 28 січня -01 
лютого 2019 (м. Мадрід, 
Іспанія), тематика «Обробка 
сигналів у біомедичній 
інженерії»



YESMAKHANOVA Analysis of 
microdrculatory disorders in inflammatory 
processes in the maxillofacial region on based of 
optoelectronic methods. PRZEGLAD 
ELEKTROTECHNICZNY, 2017. -  P. 114- 
117. Vd. 2017, Nr. 5

2. Головата 
Роман Васильович

В.о. доцента кафедри 
біомедичної 

інженерії

Запорізьку державну 
інженерну академію, 
1999р., спеціальність 

«Промислова 
електроніка», 

кваліфікація інженер 
електронної техніки

Кандидат технічних 
наук, 05.11.17- 

«Медичні прилади та 
системи»,

Тема дисертації: 
«Біотехнічна система для 

контролю
психофізіологічного 

стану оператора», 2004р.

Д іагностична та лікувальна 
техніка (72)

1. Дереюруйнуючі гриби, що зустрічаються 
у лісових насадженнях національного 
заповідника «Хортиця». Головаха Р.В., 
Карпенко Г.О., Денисенко АО., Марченко 
Ю-В, Муленко М.А. Збірка наукових праць 
«Заповідна Хортиця.». Міністерство 
культури України Національний заповідник 
«Хортиця» - Запоріжжя -  2015, с.224-235.
2. Фауно-екологічний огляд сітчастокрилих 
(Neuroptera) о. Хортиця: мурашині леви 
(Myrmeliontidae) та мантиспи (Mantispidae). 
Муленко М.А, Карпенко Г.О., Головаха Р.В. 
Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця.». 
Міністерство культури України 
Національний заповідник «Хортиця» - 
Запоріжжя-2015, с.222-224.
3. Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Денисенко 
АО., Муленко МА. ДЕРЕВОРУЙНУЮЧ1 
ГРИБИ о. ХОРТИЦЯ. Збірник матеріалів 
«Сучасні наукові досягення» секція: 
БіОЛОПЧні НАУКИ. Мікологія та 
альгологія -  с. 38-41. (Materialy XI 
mezinarodni vedecko - prakticka konference 
«Modem! vymozenosti vedy -  2015». - Dfl 12. 
Lekarstvi. Biologicke vedy.Zverolekafstvi.: 
Praha. Publishing House «Education and 
Science» s.r.o - 80 stran).
4. Головаха P.B., Карпенко Г.О., Муленко 
М.А., Денисенко АО. Місцезнаходження 
макроміцегу myriostoma coliforme у 
Запорізькій області (Україна). Material s of the 
XI International̂  scientific and practical 
conference, «Scientific horizons», - 2015. 
Volume 9. Biological sciences. Ecology. 
Agriculture. Veterinary medicine. Sheffield. 
Science and education LTD-p.3.

1

1ПК ДВНЗ «ПДТУ» Тема: 
Автоматизація та 
пршіадобування». Свідоцтво 
ЇЇ1 24815706/000912-19 від 
18.03.19 р.
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5. Головаха Р.В., Карпенко Г.О., Муленко 
М.А., Денисенко АО. Нові 
місцезнаходження рідкісного виду 
макроміцету у Запорізькій області (Україна). 
Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця». 
Міністерство культури України 
Національний заповідник «Хортиця» - 
Запоріжжя -  2017. с229-232.
6. Головаха Р.В., Денисенко АО. 
Особливості консервації мокрої 
археологічної деревини. Збірка наукових 
праць «Заповідна Хортиця». Міністерство 
культури України Національний заповідник 
«Хортиця» - Запоріжжя -  2017. с224-227.
7 Головаха РВ., Деменко П.Г. Деякі 
особливості технології глибокого циклічного 
просочення рідкими консерваційними 
сумішами мокрої деградованої археологічної 
деревини методом повного поглинання. 
Збірка наукових праць «Заповідна Хортиця». 
Міністерство культури України 
Національний заповідник «Хортиця» - 
Запоріжжя -  2018, с. 207-211).
8 Головаха Р.В., Денисенко АО. 
Етнографічні експедиції як джерело до 
вивчення регіональної історії. Збірка 
наукових праць «Заповідна Хортиця». 
Міністерство культури України 
Національний заповідник «Хортиця» - 
Запоріжжя -2018 с. 228-233).

3. Кривоносое 
Валерій Єгорович

доцент
кафедри біомедичної 

інженерії

Жданівський 
металургійний інститут, 

1985 р.,
Електропостачання 

промислових 
підприємств, міст і 

сільського господарства, 
інженер-еяекірик 
інженер-еяектрик

Кандидат технічних наук 
05.09.03 -

Електрообладнання 
(промисловість) 
Тема дисертацій' 
«Діагностика 

низьковольтних 
асинхронних двигунів 
напругою до 1.000 В », 

1988 р.

Метрологія та стандартизація 
(36)

Інженерний супровід медичної 
техніки та обладнання 
медичного закладу (36)

1. Кривоносое В.Е Диагностика состояния 
изоляции асинхронного двигателя и 
питающего кабеля в условиях локальной 
компенсации/ «Энергетика» Известия 
высших учебных заведений и 
энергетических объединений СНГ. Издание 
Белорусского национального технического 
университета -  г. Минск, -  №6, -  2017. -  
С35^0.
2. Штофеяь ДХ , Стан сучасних досліджень 
то проблемі створення низькоенергегичних 
технологій для оцінки і корекції' ФС

Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», 
свідоцтво 12СПК №841806 
Тема: «Електротехніка та 

електроніка»
2015р.

Certificate of completion of an 
English language course (B2X 

spoleczna academia nauk, 
Poland, 02.01.2018- 

22.11.2018
Lublin university tehnology
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оператора / Д  X  Штофель, С. В. Костішин, 
Д  М. Барановський, 0. С. Козоріз, В. Е. 
Кривоносов // Вимірювальна та 
обчислювальна техніка в технологічних 
процесах : матеріали XVII міжнародної 
науково-технічної конференції, м. Одеса, 8- 
13 червня 2017 р. -  Одеса-Хмепьницький : 
ХНУ, 2017.-С . 126.
3. Кривоносов В.Е, Злепко С.М, Вирозуб 
Р.М., Барановский ДМ  Критерии 
диагностики винтовых соединений в 
ультразвуковой томографической 
аппаратуре. Вісник Хмельницького 
національного університету. Збірник 
наукових праць. Випуск №1 (Серія Технічні 
науки )-м.Хмельницьк, -2017. -  С.52-57
4. КосгішинС.В., Бачинський М.В., Козоріз 
О.С., Кривоносов В.Е. Автомагазоване 
робоче місто для оцінки його 
функціонального стату. Вісник 
Хмельницького національно технічного 
університету. Збірник тукових праць. 
Випуск №1 (Серія Технічні науки )- 
м.Хмельницький, 2017. С.37-44 
5Методики розрахунку ефективності 
медичних інформаційних систем і технологій 
/ С. В. Тимчик, Н. В. Тітова, В. Е. 
Кривоносов, О. С. Козоріз, Д  М. 
Барановський, М. В. Бачинський, В. О. 
Новіков // Вісник Херсонського 
національного технічного універсигетугу. - 
2017. -  № 1 (60). -  С. 176-188. -  ISSN 2078- 
4481

Certificate №1-2019-NPUT 
14/03/2019

J

4.
Литвиненко
Костянтин

Миколайович

доцент
кафедри біомедичної 

інженерії

Дніпршегровська 
Державна медична 

академія 2001р. 
закінчення за 

спеніальністю лікар

Кандидат медичних наук 
за спеціальністю 14.01.21 

травматологія та 
ортопедія тема 

дисертації Посгуральний 
баланс: Варіанти норми 

та механізми компенсац ії 
функціональних 

порушень у хворих на

Біомедична етика (18)

Цротезування опорно-рухової 
системи (36)

Патент на корисну модель №83739 ДУ 
«ІПХС ім. проф. М І Ситенка НАМНУ», 
Спосіб профілактики або лікування 
дегенеративних захворювань поперекових) 
відділу хребта функціогального стану 
опорно-руховЬго апарату Литвиненко К. М., 
Колесніченю ВА , Чепурний В.А.,ПМа 
Конг, Кшесніченко В.Г.
Литвиненко К. М., ВАКолесииченко, Ма

February-March 2017 AO 
Spine Fellowship program of 

Spine Surgery in the 
Department of Orthopedic 
Suigery (The 

Catholic University of Korea 
Seoul St. Mary’s Hospital)

May -  June 2018 Clinical



поперековий
остеохондроз

Конт, ЭВ.Чертенкова, КВ.Беринов , 
Изменение пастурапьнога контроля при 
сапггапьном шяснично-тазовом дисбалансе 
(обзор лигералуры), Вісник ортопедії, 
травматології та протезування. 2014.Ж1.

Travelling Fellowship SICOT- 
APSS 2018 (Australia, 

Malasya,Taiwan)

C.81-87. BAK
Литвиненко К. M., B.A Радченко, B.A. 
Колесниченко, Ma Конт, А.Г.Скиданов, 
Кинематика поясничных сегментов, 
смежних с инструментальным регидным 
заднебоковым спондилодезом , Хирургия 
позвоночника 2014. J4«3. -С.45-53. «Scopus» 
В.А.Кояесниченко, Механизмы регуляции 
постуральною баланса у асимпгомных 
волонтеров, Вісник ортопедії, травматології 
та протезування: Український науково- 
практичний журнал. 2014. №3. С. 34-38 ВАК 
Литвиненко К  М, B.A Радченко, B.A 
Колесниченко, Ma Конт, АГ.Сквданов, 
Кинематика поясничных сегментов, 
смежних с инструментальным регидным 
заднебоковым спондилодезом , Хирурпия 
позвоночника. 2014. ЖЗ. -С.45-53. «Scopus» 
Lytvynenko К. М., Kolesnichenko V.A, Ма 
Cong, Comparison of postural control in 
unilateral stance between healthy control and 
patients with lumbar disc herniation and 
degenerative lumbar spondylolisthesis before and 
after lumbar posterior fijsion, Locomotor system 
Advances in Research , Diagnostics and 
Therapy, Vol.21,2014, p53-54 
Lytvynenko K. M., Kutniy K.V., Tikhonovsky 
M.A. Biodegradable magnesium alloys with 
improved properties for medical implants, 10-th 
International Students, Postgraduates and Young 
Scientists Conference «Perspective Technologies 
On The Base Of Advanced Physical Materials 
Science Research And Computer Materials 
Design», April 20 -  21, 2017: Abstract book. -  
Kyiv, Ukraine, 2017. -P . 195-1%
Lytvynenko К. M., Kolesnichenko V.A., 
Postural balance: variants of norms and 
meclianisms for compensation of fimctional



disorders in patients with lumbar 
osteochondrosis, Annual Meeting in Taiwan, 
Asia Pacific Spine Society' (APSS),2018

5. Сорочан Олена 
Миколаївна

ст. викладач кафедри 
біомедичної 

інженерії

»■

Приазовський держави™ 
технічний університет, 
2002 р., спеціальність 

«Технологія 
машинобудування», 

кваліфікація спеціаліста з 
інженерної механіки

Кандидат технічних 
наук, 05.11.17- 

«Біологічні та медичні 
прилади і системи» Тема 

дисертації: «Засіб для 
накісткового 

остеосинтезу опорно- 
рухового апарату 
людини», 2018 р.

Механіка (18)

Біомедична механіка (36)

Діагностична та лікувальна 
техніка (72)

Лабораторна аналітична 
техніка (36)

1. E. Sorochan, V. Artiukh, B. Melnikov and T. 
Raimberdiyev, «Mathematical Model of Plates 
and Strips Rolling for Calculation of Energy 
Power Parameters and Dynamic Loads», 
Topical Problems of Architecture, Civil 
Engineering, Energy Efficiency and Ecology - 
2016: XV International Conference : MATEC 
Web Conference, vol. 73, pp.1-12,2016.
2. Азархов AJO., Сорочан E.H., Белов МБ.. 
Пастухова ТВ., Пападюк В.В.ДПайко- 
Шайковский А.Г. Способ бесконтактной 
дистанционной диагностики воспалительных 
процессов и физиологических расстройств 
организма путем оценки теплового 
излучения. - East European Scientific Journal. -  
Warszawa, 2016. - № 7. -  C. 100-105.
3. О. Сорочан, О. Азархов, 1 Олекскж, 
M. Білов та О. Шайко-Шайковський, 
«Методика проектування та біомеханічної 
оцінки конструктивних параметрів 
накісткових фіксаторів для лікування 
переломів трубчастих кісток», Молодий 
вчений, №9, с. 106-111,2016.
4. А Шайко-Шайковский, И. Олекскж, 
Е  Бурсук, А. Азархов, Е. Сорочан и 
Т. Пастухова, «Методика сравнительной 
биомеханической оценки стабильности 
остеосинтеза поперечных диафизарных 
переломов бедренных костей с помощью 
различных интрамедуллярных и накостных 
конструкций», на Междунар. симпозиуме 
Надёжность и качество, Пенза, 2016, с.269- 
271.
5.0.М. Сорочан, О Ю. .Азархов, О.Г. Шайко- 
Шайковський, І.С. Олекскж, М Є. Білов та 
Є. Г. Махрова «Накісткова малоконтакша 
пластина для остеосинтезу' із підвищеною 
жорсткістю та зниженою масою», МПК А 61 
В 17/58 (2006.01), А 61 В 17/00, № 114602,

7

Вінницький національний 
технічний університет. 
Захист кандидатської 

дисертації.
Тема: «Засіб для 

накісткового ост еосинтезу 
опорно-рухового апарату 

людини».
Диплом кандидата наук ДК 
№049160 від 23Л0.2018р



Бер. 10,2017.
6.О.М. Сорочан, О.Ю. Азархов, О.Г. ІПайко- 
Шайковський, І.С. Олексюк, М Є. Білов та 
Є. Г. Махрова «Накісткова малоконтакгна 
пластина для остеосинтезу з приливками та 
дротяним серкляжем», МПК А 61 В 17/82 
(2006.01), № 114603, Бер. 10,2017.

6. Єфременко Богдан 
Васильович

Асистент
кафедри біомедичної 

інженерії

Державний вищій 
навчальний заклад 

«Приазовський 
дфжавний технічний 
университет», 2014, 
металургія чорних 
металів, магістр

Кандидат технічних 
наук, 05.02.01— 

«Матеріалознавство» 
Тема дисертації: 

«Структуроутворення в 
нагшавленних FE-Cr-Ni- 
С сплавах, призначених 

для використання в 
умовах високо 

температурного 
зношування», 2019 р

Практичні роботи

Вплив випромінювання та 
полів на живі організми

Simulation of structure formation in tire Fe-C- 
Сг-Ni-Si surfacing materials /В. Efremenko, A. 
Belik, Yu. Chabak [et al ] // Eastem-European 
Journal of Enterprise Technologies. 2018. № 2. 
C.33-38. (НБД Scopus)
Влияние межфазного распределения 
химических элементов на микроструктуру 
наплавленного сплава Сормайг / АГ.Белик, 
БВЕфременко, В.В.Чигарев [идр.] // 
Сварочное производство. 2018. № 3. С. 3-9. 
Исследование формирования структуры 
износостойкого сплава при наплавке 
порошковой лентой ПЛ-АН-111 / Б.В. 
Ефременко, АГ. Белик, 
ЯА  Чейлях [и др.] // Автоматическая сварка 
2017. №9. С. 17-22.
Ефременко Б.В., Белик АГ. Влияние 
микроструктуры на абразивно-эрозионную 
стойкость вьюокоуі'леродистой хромо
никелевой наплавки Нові матеріали і 
технології в металургії та машинобудуванні: 
туковий журнал. Запоріжжя: ЗНТУ. 2017. 
№ 2. С. 18-22. (НБД Index Copernicus)
Бідак О.Г., Єфременко Б.В. Структурні 
макроадамалії покриття, наплавленого 
порошковою стрічкою ПЛ AH-Ш . Вісник 
Приазовського державного технічного 
університету: зб. наук, праць. Маріуполь: 
ДВНЗ «ПДГУ». 2017. Вип. 35. С. 50-57. 
(НБД Index Copernicus)
Белик АГ., Ефременко Б.В., Макуров С.Л 
Особенности микроструктуры покрытия, 
наплавленного порошковой лентой ПЛ АН- 
111 с 50 %-м перекрытием. Наука та прогрес 
транспорту'. Вісник Дніпропетровського

Працюєз 01.09.2018,

Запорізький національний 
технічний університет 
Захист кандидатської 

дисертації тема 
«Структуроутворення в 

наплавленних FE-Cr-Ni-C 
сплавах, призначених для 
використання в умовах 
високо температурного 

зношування»
Диплом кандидата наук ДК 
№Ю52110 від 23.04.2019 р



національного університету залізничного 
транспорту: науковий журнал. Дніпро: 
ДНУЗТ. 2017. № 2 (68). С. 120-130. (НБД 
Index Copernicus)
Ефременко Б.В., Белик А.Г., Макуров С.Л. 
Влияние магнитного поля на структуру 
покрытия го Cr-Ni-Si чугуна. Нові матеріали і 
технології в металургії та машинобудуванні: 
науковий журнал. Запоріжжя: ЗНТУ. 2016. 
№ 1. С. 28-32. (НБД Index Copernicus)

7.
Єфременко

Василь
Георгійович

Професор кафедри 
біомедичної 

інженерії (основна 
посада -  завідувач 
кафедри фізики, 

професор)

Жданівський 
металургійний інсгшуг, 

1984 р.,
Металознавство, 

устаткування і технологія 
термічної обробки 

металів,
інженер-технолог

Кандидат технічних 
наук, 05.15.01 -  

Металознавство та 
термічна обробка, 
металів «Розробка 

зносостійких матеріалів 
на Fe-C-Mn основі» 

Доктор технічних наук, 
05.15.01- 

Металознавствота 
термічна обробка 
металів, «Розвиток 

теоретичних і 
технологічних основ 

виробництва і зміцнення 
сталевих молольних куль 

з метою підвищення 
їхньої якості та 
експлуатаційної 
довговічності»

Вплив випромінювання та 
полів на живі організми (36)

Efremenko V.G., Chabak Yu.G., A. Lekatou, 
Karantzalis A.E, К  Shimizu, Fedun V.I., 
Azarkhov A.Yu., Efremenko A.V. Pulsed 
plasma deposition of Fe-C-Cr-W coating on 
high-Cr-cast iron: Effect of layered morphology 
and heal treatment on the microstmcture and 
hardness. Surface and Coatings Technology. -  
2016. -vol. 304. -P.293-305.
Efremenko V.G., Chabak Yu.G., Shimizu K., 
Lekatou A.G., Zumadzhy V.I., Karantzalis A.E., 
Haifa H, Mazur V.A., Efremenko B.V.Stnicture 
refinement of high-Cr cast iron by plasma 
surface melting and post-heat treatment. 
Materials & Design. -  2017. -  vol. 126. -  P. 
278-290.
Efremenko V.G., Shimizu K., Pastukhova T V., 
Chabak Yu.G, Kusumoto K., Efremenko AY 
Effect of bulk heat treatment and plasma surface 
hardening on the microstmcture and erosion 
wear resistance of complex-alloyed cast irons 
with spheroidal vanadium carbides. Journal of 
Friction and Wear. -  2017. -  vol. 38 (1). -  P. 58- 
64.

Свідоцтво про підвищення 
кваліфікації СП 

35830447/1529-18 про 
прохождения 6-місячних 

курсів. Видано 30.06.2018 р.
Центральним інститутом 

післядиппомної педагогічної 
освіти ДВНЗ "Університет 
менеджменту освіти". Тема 
"Функції, форми і методи 

діяльності завідувача 
кафедри закладу' вищої 

освіти'1

8. Біпик Олександр 
Григорович

Доцент кафедри 
біомедичної 

інженерії 
(основна посада -  
доцент кафедри 

металургії і 
технології 

зварювального 
виробництва)

Приазовський державний 
технічний університет, 

2003
«Технологія та 
устаткування 
відновлення та 

підвищення 
зносостійкості машин і 

конструкцій»,

Доктор філософії, 
кандидат технічних наук, 
05.03.06 -«Зварювання та 

споріднені технології», 
2007, «Удосконалення 

технології виробництва 
порошкової стрічки для 

зносостійкого 
наплавлення деталей,

Практичеі работа: 
Механіка

Біомедична механіка

Mechanized arc welding of relit-cupronickel 
composite material / Firas A1 Quran, Mohamed 
Matameh, V. V Chigarev, A. G. Belik. // 
MATEC Web of Conferences International 
Science Conference SPbWOSCE-2016 
“SMART City” St Petersburg, 
Russia, November 15-17, 2016. - Volume 106 
(2017). (Scopus)
Optimization of the fractional composition and

Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», 

Тема: «Сучасний стан 
механічної інженерії» 

2018р.
1П 24815706/000 

606-18



магісгр-механік

• •

працюючих в умовах 
абразивного та 
газоабразивного 
зношування». 

Доцент кафедри 
«Металургія і технологія 

зварювального 
виробництва», 2011 р.

performance melting powder tapes with 
exothermic mixture in the filler / V.V.Chigarev, 
D A  Zarechenskii, AG. Belik. - Welding 
international. -2016. - Vol 30, No.7. -  P. 557- 
559. (Scopus)
A rnatematical model of the process of rolling 
flux-cored tapes / Chigarev V.V., Belik AG., 
Gavrin P.A, Gribkov EP. Welding 
International. -  Jun 2014. -  Vol.67, No.l. -  P. 
70-74. (Scopus)
Investigation of formation Of wear-resistant alloy 
structure in surfacing using flux-cored strip pl-an- 
111 / B.V. Efremenko, A.G. Belik, Ya.A. 
Chejlyakh, M. Bakhrami . - The Paton welding 
journal.-2017.-№9.-c.l3-17.
Способы широкослойной наплавки 
износостойких сплавов / Беяик АР., 
Ефременко Б.В., Чейлях Я А  - Вісник 
Приазовського державного технічного 
унівфсителгу.-2016.-ВипЗЗ.-С. 63-67. 
Регулирование массопереноса электродного 
металла при наплавке порошковыми 
лентами / Беяик АГ. - Вестник Донбасской 
государственной машиностроительной 
академии: Сборник научных трудов. - 
Краматорск, 2016. - №2(38). -  С. 22-25.

9. Олійник Інна 
Михайлівна

Доцент кафедри 
біомедичної 

інженерії 
(основна посада - 
доцент кафедри 

матеріалознавства та 
перспективних 

технологій)

Ждановський 
металургійний інститут 
(ЖдМІ) в 1989 р., спаї 

«Металознавство та 
термічна обробка 

металів», кваліфікація - 
іюкенер-металург

Кандидаттехнічних наук 
05.16.01-

«Металсзнавсгво та 
термічна обробка 

металів», доцент кафедри 
матеріалознавства, 
14.04.2011 р., тема 

дисертації «Разработка 
экономнолетированных 
износостойких чуту нов с 

мегастабильным 
аустенитом»

Практичні роботи

Біоматеріали та біосумісність

Матфіалознавство та 
конструкційні матеріали

За останні 5 років опубліковано 14 робіт: 4 
статті, 10 тез доповідей, навчальний 
посібник.
1. Олейник ИМ , Дан ЛА, Трофимова Л.А, 
Дан Е Л  Свойства защитных покрытий на 
основе отходов пенополистирола - Вісник 
Приазовського дфжавного технічного 
університету. Серія: Технічні науки. -  
Маріуполь, 2013. -Вып. 27. - С. 110-115.
2. Cheffiah О. Recycling of solid municipal 
wastes in Ukraine / O. Cheffiah, V. Voloshyn, 
I. Oliynik, V. Ivashenko // Environmental, 
Disaster Prevention and Energy “Towards a 
Livable Future”: Joint Seminar on 
Environmental Science and Disaster Mitigation 
Research 2015, March 13-14 2015, Muroran,

1. Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ «ЦДГУ», 
тема «Сучасні матеріали та

нанотсхнології в 
матеріалознавстві», 

свідоцтво ГО №>
24815706/000204-17 від 

19.07.2017 р.
2. Training sessions for 

ERASMUS К2+ 586114-
EPP-1 -2017-1 -ES-EPPK A2- 
CBHE-JP 58 (BioArt) тема 

«Впровадження 
інноваційної 

мульпадисцигшінарної 
навчальної програми в галузі



Japan, Р. 117-120.
3. Олейник И.М, Дан Л. А., Трофимова Л.А. 
Новые пути переработки отходов 
пенополистирола / International Scientific and 
Methodological conference «University science 
-  2016» : «Today Material Engineering for 
realization of the «MMATENG» project 
objectives» : Conference proceedings (19-20 
May 2016, Mariupol), P 69-70.

біоінженерії штучних 
імплантатів для бакалаврів 

та магістрів», Cracow 
university of Technology, 

Cracow, Poland, 25.06.2018 - 
29.06.2018. Sertificateof 

attendance 12/06/2018/ BioArt

10 Бухлал Наталя 
Анатоліївна

Сг. викладач 
кафедри біомедичної 

інженерії 
(основна посада -  
оекретар-друкарка 
центру заочного 

навчання)

Приазовський державний 
технічний університет, 

2007, спеціальність 
«Інформатика», 

кваліфікація спеціаліст з 
інформатики та 

прикладної математики»

- Лабораторні роботи 
Телемедичні системи

Бухлал НА., Основи біомедичної етики у 
медичній практиці лікаря оргопеда- 
травматолога. Університетськая наука - 
2019: Міжнародна научно-техн. конференція 
(Маріуполь, 16-17 травень 2019 г.) 
Мариуполь, 2019.
Бухлал НА , Сфери застосування 
мініімшіантів в стоматології, 
Університетськая наука - 2019: Міжнародна 
научно-техн. конференція (Маріуполь, 16-17 
травень 2019 г.) Мариуполь, 2019.
Бухлал Н.А., АФ.Рижов Оргогопна 
трансплантація сечового міхура, 
Університетськая наука - 2019: Міжнародна 
научно-техн. конференція (Маріуполь, 16-17 
травень 2019 г.) Мариуполь, 2019.
Сорочан Е.Н, Шайко-Шайковский А.Г., 
Бухлал НА, Балалаева АЮ. Наномегрия и 
нанотрибология, ПГТУ, Мариуполь, 
Украина, Международная научно- 
техническая конференция молодых ученых 
«Инновационные материалы и технологии -  
2019» 09-11 января 2019 г. г. Минск, 
Республика Беларусь
Бухлал Н А , Біомегріали для імплантології, 
Університетськая наука - 2018: Міжнародна 
научно-техн. конференція (Маріуполь, 23-24 
травня 2018 г.) Маріуполь, 2018. -  Т. 2 -  С. 
269.
Бухлал Н.А, Сучасні інформаційні 
технології у медицині. Університетськая 
наука - 2018: Міжнародна научно-техн 
конференція (Маріуполь, 23-24 травень 2018

Інститут підвищення 
кваліфікації ДВНЗ 

«ПДГУ»,Тема «Питання 
реалізації навчального 

процесу' з використанням 
дистанційних технологій» 

ІПК18-268 
01.02.2018
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г.) Мариуполь, 2018. -  Т. 2. -  С. 270.
Азархов О.Ю., Сорочан О.М., Бухлал R  А., 
Сучасний засіб використання інформаційних 
технологій для накістковою остеосинтезу 
опорно-рухового апарату людини, 11 
Всеукраїнська науково-технічна конференція 
«Сучасні інформаційні технології, засоби 
автоматизації та електропривод», м. 
Краматорськ, 19-21 квітня2018р.
Азархов О.Ю., Сорочан ОМ , Бухлал НА , 
Змістовні моделі накісткового остеосинтезу 
стегнової та великогомілкової кісток при 
простих видах навантажень. Міжнародна 
науково-практична конференція 
«Інформаційні системи та технології в 
медицині», м. Харьків, 28-30 листопада 2018 
р.С. 126-127

V

Особи, які працюють за сумісництвом

11.
Гуров
Ігор

Валентинович

асистент кафедри 
біомедичної 

інженерії 
(основна посада-  
МГГМО «Здоров’я 
дитини та жінки», 
завідувач рентген 

відділенням)

Донецький державшій 
медичний інститут ім. М. 

Горького,
1984, спеціальність 

педіатрія, кваліфікація 
лікар-педіатр

-

Практиці роботи 
Діагностична та лікувальна 

техніка

Лабораторна аналітична 
техніка

Гуров І.В., Сучасні тенденції' в ортопідїї, 
Університетськая наука - 2018: Міжнародна 
научно-техн. конференція (Маріуполь, 23-24 
травня 2018г.) Маріуполь, 2018 -  Т. 2 ,-  С, 
273-275.

Працює 3 01.09.2017

12.
Чурілов
Андрій

Володимирович

асистент кафедри 
біомедичної 
інженерії, 

(основна посада -  
МТМО «Здоров’я 
дитини та жінки», 
ділячий хірург)

Запорізький державний 
медичний університет, 
19% р, спеціальність 

педіатрія, кваліфікація 
лікар-педіатр

-

Пракгані роботи

Біомедична етика

Протезування опорно-рухової 
системи

Працює з 01.09.2018



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 напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 
163 «Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 
ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» відповідають 
установленим вимогам і дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.

Навчальний план відповідає напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським) 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 за напрямом 
6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Професійну підготовку здобувачів вищої освіти за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» забезпечують кафедри: біомедичної інженерії (випускова кафедра), 
комп’ютерні науки, інформатики, соціології та соціальної роботи, охорони праці та 
навколишнього середовища, філософських наук та історії України та ін. 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 за напрямом 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) 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 за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти, розроблено внутрішню систему забезпечення якості освітньої 
діяльності.

Комісія вважає за необхідне висловити також рекомендації, які не впливають 
на загальне позитивне рішення щодо акрсдр^ацІГ за напрямом 6.051402 

Г олова експертної комісії _____ / ^ 1 / ________ С.М. Злепко



«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, водночас дозволять поліпшити якість 
підготовки фахівців:

Зауваження
1) посилити роботу викладачів випускової кафедри біомедичної інженерії 

популяризації наукових здобутків у наукових виданнях, включених до 
наукометричних баз, зокрема Web of Science або Scopus;

2) продовжувати роботу щодо удосконалення електронних навчально- 
методичних комплексів дисциплін навчального плану здобувачів вищої освіти за 
напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична 
інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;

3) підвищити активність наукової діяльності видавничої діяльності 
викладачів зі студентами з підготуванням відповідних публікацій;

4) підвищити кількість викладачів, що мають сертифікати з підготовки з 
іноземної мови рівня В2.

Висновок: на підставі вказаного вище експертна комісія МОН України 
зробила висновок про спроможність Державного вищого навчального закладу 
«ГІриазовський державний технічний університет» здійснювати підготовку 
здобувачів за напрямом 6.051402 «Біомедична інженерія» (спеціальність 163 
«Біомедична інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти і 
відповідає вимогам у  системі вищої освіти та забезпечує державну гарантію 
якості освіти. Комісія вважає за можливе акредитувати напрям 6.051402 
«Біомедична інженерія» (спеціальність 163 «Біомедична інженерія»)

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри біомедичної інженерії 
Вінницького національного технічного університету 
доктор технічних наук, професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри біомедичної інженерії 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
доктор технічних наук, професор

22 травня 2019 року

«З експерти

Ректор
доктор

новками ознайомлений»

рфесор

С.М. Злепко

О.Г.Аврунін

В.С. Волошин



Зведені відомості про дотримання Ліцензійних умов 
та Державних вимог до акредитації у сфері вищої освіти 

Державним вищим навчальним закладом 
«Приазовський державний технічний університет» 

для напряму 6.051402 «Біомедична інженерія» 
(спеціальність 163 «Біомедична інженерія»)

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Відповідно до постанови К 
(в редакції постанови Кабінету Мі ніс

V1Y від ЗО грудня 2015 р. № 1187 
тгрів України від 10 травня 2018 р. № 347)

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої
та післядипломної освіти

1. Науково-педагогічні та наукові 
працівниками, які здійснюють освітній 

процес
1) Мають стаж науково-педагогічної 

діяльності
1 Іонад два 

роки + -

2) мають рівень наукової та професійної 
активності, який засвідчується 

виконанням не менше чотирьох видів та 
результатів з перелічених у пункті ЗО

Підпункти 
1-18 пункту 

ЗО
+ -

2. Кадровий склад закладу освіти 
включає викладачів, які мають 

кваліфікацію відповідно до 
спеціальності, науковий ступінь або 

вчене звання

+ + -

3. Група забезпечення, спеціальності 
складається з науково-педагогічних 
працівників, які працюють у закладі 

освіти за основним місцем роботи, мають 
кваліфікацію відповідно до спеціальності

+ + -

1) частка тих, хто має науковий ступінь 
та/або вчене звання (% від загальної 
кількості членів групи забезпечення)

50 100 +50

2) частка тих, хто має науковий ступінь 
доктора наук та/або вчене звання 

професора (% від загальної кількості 
членів групи забезпечення)

10 33,3 +23,3

Голова експертної комісії



4. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними (науковими) 

працівниками та наказів про прийняття їх 
на роботу

+ 4- -

Технологічні вимоги щодо забезпечення започаткування та провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої та післядипломної освіти

І. Площа навчальних приміщень 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 21,63 +19,2

2. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 

полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, що необхідні для 

виконання освітніх програм.

+ + -

3. Забезпеченість навчальних аудиторій 
мультимедійним обладнанням не менше,

%
ЗО 37,1 +7,1

4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком + + -

5. Інформаційне забезпечення:
1) Наявність вітчизняних та закордонних 

фахових періодичних видань 
відповідного або спорідненого 

спеціальності профілю у бібліотеці 
закладу освіти (у тому числі в 

електронному вигляді) залежно від 
найвищого рівня, за яким фактично 

провадиться освітня діяльність

не менш як 
чотири 

наймену- 
ваня

15 +11

2) Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 

англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (допускається 

спільне користування базами кількома 
закладами освіти)

+ + -

3) Наявність офіційного веб-сайта 
закладу освіти, на якому розміщена 

основна інформація про його діяльність.
+ + -

4) Наявність сторінки на офіційному веб- 
сайті закладу освіти англійською мовою, 
на якому розміщена основна інформація 

про діяльність.

+ + -

6. Наявність соціально-побутової 
інфраструкту ри:



1) бібліотеки, у тому числі читального 
залу

+ + -

2) пунктів харчування + + -
3) актового чи концертного залу + + -

4) спортивного залу + -

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків + + -

6) медичного пункту' + 4- -

7. Навчально-методичне забезпечення: + -
1) Наявність затвердженої в 

установленому порядку освітньо- 
професійної програми, за якою 

здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти

+ + -

2) Наявність навчального плану + + -
3) Наявність робочих програм з усіх 

навчальних дисциплін навчального плану
+ + -

4) Наявність програм з усіх видів 
практичної підготовки + О - -

5) Наявність методичних матеріалів для 
проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти
+ + -

6) Наявність навчальних планів з 
обов’язковим вивченням української 

мови як окремої навчальної дисципліни 
“Українська мова як іноземна” у разі 

підготовки іноземців та осіб без 
громадянства

+

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри біомедичної інженерії 
Вінницького національного технічного університету 
доктор технічних наук, професор

Член експертної комісії:
завідувач кафедри біомедичної інженерії 
Харківською національного університету 
радіоелектроніки 
доктор технічних наук, професор

22 травня 2019 року
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Ректо
докт професор

С.М. Злепко

О.Г.Лврунін

В.С. Волошин



Порівняльна таблиця дотримання Державних вимог до акредитації

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника
(норматив

У)

Фактичне
значення

показника

Відхилення
фактичного

значення
показника

від
нормативног

0
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 з гуманітарної та соціально-економічної

підготовки:
2.1.1. Успішно виконані 
контрольні завдання, % 90 100 +10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 57,1 +7,1

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

2.2.1. Успішно виконані 
контрольні завдання, % 90 100 +10



2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 71,4 +21,4

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної фахової) підготовки:
2.3.1. Успішно виконані 
контрольні завдання,% 90 100 + 10

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 71,4 +21,4

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 конференціях, 
конкурсах, виставках, профільних 
олімпіадах тощо)

+ -

Голова експертної комісії:
завідувач кафедри біомедичної інженерії 
Вінницького національного технічного університету 
доктор технічних наук, професор С.М. Злепко

Член експертної комісії:
завідувач кафедри біомедичної інженерії 
Харківського національного університету 
радіоелектроніки 
доктор технічних наук, професор

22 травня 2019 року

В.С. Волошин



ГРАФІК ПРОВЕДЕНИЯ ККР
для перевірки рівня остаточних знань 

з дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів 
за напрямом підготовки 6.051402 «Біомедична інженерія» 

(163 «Біомедична інженерія») 
в присутності експертної комісії

№№
п/п Дисципліна Група Дата, аудиторія

1 Філософія БМІ-15 21.05.2019,6.22
2 Біохімія БМІ-15 21.05.2019,6.22
3 Біофізика БМІ-15 20.05.2019, 6.22
4 Анатомія та фізіологія людини БМІ-15 21.05.2019, 6.22
5 Лабораторна аналітична техніка БМІ-15 22.05.2019,6.22

Завідувач кафедри О.Ю. Азархов

Голова експертної комісії С.М. Злепко

Голова експертної комісії С.М. Злепко
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Г олова експертної комісії С.М. Злепко



ЦЕНТРАЛЬНИЙ

в л , А
ПЕДАГОГІЧНО!
ОСВІТИ

НАШОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

СП 35830447/ 2852-18

Азархов
Ы  'я, по гнттьу.пь'а

___ Олександр Ю рійович__
з « 16 » ____квітня__________ 20 18 р.

по « 16 » листопада_______2 0 18 р.
підвищував!ла! кваліфікацію за категорию:
«<Завідувачі (начальники)jv-афедр університетів.
академій. інститутів»

тигрям іх»чр4Я>кк’И№ <жшяііііник- нкгктика,

•І';-.' •" -"Г-'.А; ..... ■•’ '
Загальна кількість годин
кредитів ЄКТС за навчальним планом 210 год. 7 кр.

Назва модуля ( курсу)
Навчальний 
час кредити

ЄКТС
Осштояогічний та нормативно-правовий ЗО !
Менеджмент і лідерство 30/1
Посадово-функціональний 30 1
Соціально-психологічний 30 1
Інформаційно-комунікаційний 30/1
Інноваційно-дослідницький 301
Професійко-особистісиий розвиток 30/і

Виконав їла) випускну роботу на тему: 
Професійна компетентність завідувача кафедри 
біомедичної інженерії ДВНЗ «Приа донський 
державшій технічний університет»



Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union

В OfiRT

Certificate of Attendance
to the

2nd BIOART Workshop: Signal 
Processing for Biomedical 

Engineering
Of

Oleksandr Azarkhov
(Prvazovskyi State Technical University)

D avid  L i  i-a g o  (P r o j e c t  C o o r d in  m o r )

ETSl'ST. iN iv i  K s m u )  PouTKCMCA dk M ydrid

I
POtlttCNCA

iNTEPMaT'CXA;. 
C A M PU S OFExcellence

M adrid  (Spain), 28 J am  ary  - 1 F e bru ary  2019

The amount of activities performed by the participant correspond to 3 ECTS
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ІНСТИТУТ
ШСЛЯІПЯШОМНОЇ -......:
ПЕДАГОГІЧНОЇ

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
' w—■ • і— ) . . . . .  V .

*A-v-

~ W-  V і~?'~ СВІДОЦТВО
про підвищення кваліфікації

СП .35830447/ 0865-18
. .7,  ......... ........ і . .

•   (прізвище,  ім ’я-по  батькові) ;

Вадим Анатолійович
з « 17 »

по « 25 »
січня 20 18 р:

- травня -20 18 р.
-підвшпував(ла)-кваліфікацію за категорією: 
«Директори (заступники директорів) декани

• ’

академій, інститутів»
(к а т е г о р ія j

(напрям/спеціальність/ спеціалізація/ тематика) -

. . .  .

Загальна кількість годин /
кредитів ЄКТС за навчальним планом -.?°Р.ГРД-'.б КР-

. . .. Назва-модуля (курсу)
Навчальний 
іас/ кредити 
-ЄКТС

Освітолог ічний і нормативно-правовий

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» Менеджмент і лідерство
Посадово-функціональний

30/1
30/1 .
30/1

- і

Соціально-психологічний
Інформаційно-комунікаційні технології
Інноваційно-дослідницький

------ ........Х .;..'.--* ..!,;.

30/1
30/1
30/1 -

Виконав (ла) випускну роботу на тему: *
Особливості забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний університет»

- " . Ч;- . г- ......  ” ~ г_~~ 1 -
-Ш & Ш Щ  ■ о : -  -

з оцінкою w a -----

'% .-V^X ... •
•мц:;-/л ~  4
« ~25. травня  ̂ 20 18р." ‘

. Реєстраційний/Ns. & < t c / / £ L r

Голова експертної комісії
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Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет»

ВІД
ОБІДКА № &

_201 -gp.

Видана гр.
проте, що віпДвоиа) дійсно працює v ДВНЗ «Приазовський ./державний технічний 
університет» на посаді
✓ 7 іб еа & л

____________<2%.

с>/£ ґ/ г ї ї я с

Начальник відділ\lj& 
і

І.О. Рогозян

\УДЇП̂ИУг.аіЬ' Щр.У' «ofC-ĉ



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет»

ДОВІДКА № ^ 2
від « £ ^ ?  _______ 20 /У р.



Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 
«Приазовський державний технічний 
університет»

. .ДОВІДКА №
від _______ 20/5 р .


