
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ КОМІСІЇ
Міністерства освіти і науки України

за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців в 
галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» (19 «Архітектура та 
будівництво»), за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 

«Будівництво та цивільна інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
у Державному вищому навчальному закладі 

«Приазовський державний технічний університет» (м. Маріуполь)

м. Маріуполь 22 травня 2019 р.

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 чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» та затвердити її у складі:
Білик
Сергій Іванович

Г алінська
Тетяна Анатоліївна

завідувач кафедри металевих і дерев’яних 
конструкцій Київського національного університету 
будівництва і архітектури, доктор технічних наук, 
професор, голова комісії;
- доцент кафедри архітектури та міського будівництва 
Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка, кандидат технічних наук.

Строк роботи експертної комісії, зазначеної у цьому пункті наказу, 
безпосередньо у закладівищоїосвіти з 20 травня по 22 травня 2019 року 
включно.

В період з 20.05.2019 р. по 22.05.2019 р., безпосередньо в Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» 
експертна комісія здійснювала акредитаційну експертизу підготовки фахівців в 
галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» (19 «Архітектура та 
будівництво»), за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти.

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо 
підготовки фахівців в галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» (19 
«Архітектура та будівництво»), за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(192 «Будівництво та цивільна інженерія») першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ» проінформув^Мпцй^рєтво освіти і науки України



заявою від 15.04.2019 року № 61/110-97.
При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних 

матеріалів та документів:
1 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 Серія А 01 
№ 035596 від 11.02.2009 р.

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.
7 Сертифікат про акредитацію НД №0588717, виданий 07 серпня 2017 

року відповідно до рішення ДАК від Зчервня 2014 року, протокол № 109, термін 
дії сертифікату до 1 липня 2019 року.

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

У процесі перевірки аналізувалися наступні документи щодо підготовки 
фахівців в галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» (19 «Архітектура та 
будівництво»), за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої:

- навчальний план підготовки за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») здобувачів вищої 
освіти, освітньо-професійна програма Кадрове забезпечення провадження 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти:

- відомості про якісний склад групи забезпечення;
- якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують

навчальний процес; _ _
- відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного

забезпечення; .
- відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері

вищої освіти.
Наявність інформаційних ресурсів, обладнання лабораторій:

- відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
- забезпечення навчальними програмами дисциплін та їх зміст;
- інформація про результати освітньої діяльності;
- плани роботи кафедри та індивідуальні плани викладачів;

За результатами експертного ' єно та констатовано:



Загальна характеристика ДВНЗ «Приазовськии державний технічний 
університет» та напряму 6.060101 «Будівництво»

(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

ДВНЗ «ПДТУ» створено постановою Кабінетів Міністрів України від 25 
листопада 1993 року № 956 на базі Маріупольського металургійного інституту, 
який був створений у листопаді 1930 року і діяв як вечірній, готував 
спеціалістів без відриву від виробництва з п яти спеціальностей.

Зараз підготовці фахівців в значній мірі сприяє впровадження у 
навчальний процес «Комплексної системи підвищення якості підготовки 
фахівців», передового досвіду кращих ЗВО України і зарубіжних навчальних 
закладів, нових форм і методів навчання. Навчальні плани і програми у 
відповідності з отриманими ліцензіями відповідають вимогам державних 
стандартів освіти.

На момент роботи експертної комісії ректор ДВНЗ «ПДТУ» є Волошин 
В'ячеслав Степанович - доктор технічних наук, професор, заслужений діяч 
науки і техніки України, академік Міжнародної кадрової академії, 
нагороджений орденом «Святий Дмитро Солунський» IV ступеня, почесною 
грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед українським 
народом. Копії його документів про освіту, наукові ступені, вчені звання, 
наведені в матеріалах акредитаційної справи, який займає цю посаду з
30.04.2003 року. .

Місце знаходження ДВНЗ «ПДТУ»: 87555, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7, тел. (0629) 333416, факс (0629) 529908, e-mail
www.pstu.edu.

Форма власності -  державна. _
ДВНЗ «ПДТУ» створено з метою провадження освітньої діяльності, 

пов'язаної з підготовкою фахівців з вищою освітою за освітніми рівнями
відповідно до отриманих ліцензій. _

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; 
Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Науково-навчальний 
центр «Техноресурс»; Центр комерціалізації і трансферу технологій; 
Регіональний навчальний центр бізнес-навичок; 8 факультетів -  соціально- 
гуманітарний, металургійний, економічний, енергетичний, машинобудування 
та зварювання, інженерної та мовної підготовки, факультет транспортних 
технологій, факультет інформаційних технологій; 3 коледжі -  Маріупольський 
машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ», (наказ від 29.09.2010 року № 153 -  
05); Маріупольський коледж ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 року № 94 — 
05, наказ Міністерства освіти і науки України № 331 від 16.04.2009 року «Про 
реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»); Маріупольський механіко- 
металургійний коледж (наказ від 18.11.2010 року; № 176 — 05); підготовче 
відділення, Центр комп’ютерні >вної підготовки, Центр

http://www.pstu.edu


кар’єри, Навчальний центр «Школа архітектурного та дизайнерського 
розвитку» (НЦ «ШАДР»), Редакція науково-технічних видань

В університеті діють: аспірантура, докторантура.
Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною 

технікою та комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями, 
інформаційним комп'ютерним центром, бібліотекою університету.

Іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитках університету на
100% . . .

За 88 років діяльності університетом підготовлено більш ніж 50 тисяч 
висококваліфікованих фахівців, видано понад 300 монографій, підручників і 
навчальних посібників. Вчені університету -  автори багатьох винаходів, мають 
більше 2000 патентів і авторських свідоцтв.

Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей підготовку 
фахівців за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»), здійснює кафедра будівництво, технічна експлуатація і 
реконструкція факультету машинобудування та зварювання навчально-
наукового інституту металів ДВНЗ «ПДТУ».

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю
оригіналів.

Після перевірки документів експертна комісія констатує, що Державний 
вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» 
мас можливість здійснювати підготовку здобувачів першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») в межах ліцензійного обсягу та згідно 
відомостей щодо освітньої діяльності у  сфері вищої освіти.  ̂ ^

Надані та перевірені комісією документи відповідають акредитаційній 
справі та є підтвердженням права Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» здійснювати підготовку 
бакалаврів за першим рівнем вищої за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої.

Формування та динаміка змін контингенту студентів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 

«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)



підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
наведено в таблиці. _

На навчання за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти поступають випускники загальноосвітніх шкіл, та молодші спеціалісти 
коледжів на основі загальної середньої освіти. Формування контингенту 
студентів здійснюється відповідно до Умов прийому до вищих навчальних 
закладів України та Правил прийому до ДВНЗ «ПДТУ».

Кафедрою розроблено інформаційний пакет, що містить повну 
інформацію про заклад вищої освіти, про випускову кафедру будівництво, 
технічна експлуатація і реконструкція, на базі якої здійснюється підготовка 
фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна 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 за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна 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 фахівцяхза напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»). Для цього 
співробітники кафедри відвідують загально-освітні школи, коледжі, ліцєї, де 
знайомлять майбутніх випускників з особливостями та перспективами 
спеціальності, правилами прийому до університету, умовами конкурсу та 
іншоюінформацією про університет.

Важливим напрямом профорієнтаційної роботи кафедри є співпраця 
викладачів (зокрема, проф. Гібаленко О.М., к.т.н. Кущенко І.В. та інш.) із 
підприємствами, установами, організаціями міста, з можливістю подальшого 
працевлаштування (зокрема, холдінг«Метінвест» та холдінг «Азовінтекс», а 
також Азовський судоремонтний завод, м. Маріуполь, ТОВ «Степ», ТОВ БМФ 
«Будмарі», ТОВ «Інвок’с-Азов»,ТОВ «Будсервіс-кредо»).

Експертна комісія за результатами проведеної перевірки констатує, що 
формування контингенту студентів в ДВНЗ «ПДТУ» за напрямом підготовки
6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
здійснюється в межах ліцензійного обсягу та відповідає вимогам чинного 
законодавства.



Результати освітньої діяльності та відповідність якісних характеристик 
підготовки державним вимогам

Перший (бакалаврський) рівень підготовки за напрямом підготовки
6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») оцінено на 
підставі результатів виконання студентами комплексних контрольних робіт 
(ККР), експертизи курсових робіт, результатів екзаменаційної сесії, що 
передувала акредитації.

Результати експертної перевірки залишкових знань студентів за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
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Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки:

Історія та культура 
України 23 100,0 88 85,6 100,0 88 85,1 - - - 0,5

В сього 23 100,0 88 85,6 100,0 88 85,1 - - - 0,5

Дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підгОТОВКЙ:

Вища математика 23 100,0 88 81,3 100,0 88 80,3 - - - 1,0

Інформатика, 
обчислювальнатехніка 

та програмування
23 100,0 88 85,5 100,0 88 84,7 - - - 0,8

Всього 23 100 88 83,4 100 88 82,5
- 0,9

LІикл дисциплін професійної та практичної підготовки
Архітектура будівель 

та споруд 23 100,0 87 88,4 100,0 87 87,9 - - - 0,5

Будівельні
конструкції 23 100,0 79 82,4 100,0 79 82 ,0 - - - 0,4

Технологія 
будівельних процесів 23 100,0 74 87,2 100,0 74 86,5 - - - 0,7

Всього 23 100,0 80 86 100,0 80 85,5 - - - 0,5

Всього за всім а 
ц иклам и

23 100,0 85 85 100,0 85 84,4 - - -0,6



щодо складу, змісту та порядку їх розробки (схвалені Вченою радою 
університету від 28.03.2019 р., протокол № 13 та затверджені ректором). До 
кожного пакета ККР розроблено критерії оцінювання з урахуванням специфіки 
навчальної дисципліни:

— охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
— мають не менше 25 варіантів комплексних завдань;
— мають структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповідає 

відведеному часу контролю (80 хвилин);
— за можливості зводять до мінімуму непродуктивні витрати часу на 

допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;
— використовують відомі студентам терміни, назви, позначення.
Графік виконання ККР з обраних дисциплін «Історія та культура 

України», «Вища математика», «Інформатика, обчислювальна техніка та 
програмування», «Архітектурабудівель та споруд», «Будівельні конструкції», 
«Технологія будівельних процесів» що проведено в процесі самоаналізу, 
затверджено протоколом кафедри будівництва, технічної експлуатації і 
реконструкції №14 від 07.03.2019 р. _

Під час роботи експертної комісії впорядку аналізу якості підготовки 
фахівців були проаналізовані результати самоаналізу ККР за цими ж 
дисциплінами.

Як свідчать результати виконання ККР, здобувані за напрямом підготовки
6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти показали достатній рівень професійної 
підготовки: абсолютна успішність склала 100 %, якість успішності склала 80% з 
середнім балом до 80,3. Відхилення результатів оцінювання від самоаналізу в 
межах 0,4-1,0 бали. При виконанні ККР в присутності експертної комісії у 
роботах деяких студентів мали місце неповнота відповідей, недостатнє 
обгрунтування, та помилки у розрахунках.

Одержані результати знаходяться у межах допустимих нормативних 
значень та істотно не відрізняються від показників, продемонстрованих 
студентами під час підготовки звіту самоаналізу.

Контрольні розрахунки знань проводились з використанням пакетів ККР з 
обов’язкових навчальних дисциплін усіх циклів підготовки, розроблених 
викладачами кафедр. До кожного варіанту ККР увійшли теоретичні та 
практичні завдання, що дозволяють виявити знання здобувачів за напрямом 
підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Навчальним планом за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») передбачається виконання курсових 
проектів і робіт з дисциплін «Підвалини та фундаменти», «Архітектура будівель 
та споруд», «Будівельні коне конструкції», «Технологія



будівельних процесів».
Курсові проекти, роботи, на 100% забезпечені навчально-методичною 

документацією, програмами, комп’ютерними класами тощо.
Успішність виконання курсового проекту складає 100%, якість 88,6 %.

Результати перевірки курсового проекту 
з дисципліни «Архітектура будівель та споруд»

За результатами 
самоаналізу

За результатами 
експертної перевірки
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Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки.

«Архітектура будівель 
та споруд» 23 100,0 88,6 87,9 100,0 88,6 87,9 - - -

Всього 23 100,0 88,6 87,9 100,0 88,6 87,9 - - -

Результати перевірки звітів технологічної практики

За результатами 
самоаналізу

За результатами 
експертної перевірки
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Дисципліни соціально-гуманітарної підготовки:

Технологічна
практика

23 100,0 95,6 83,9 100,0 88 85,1 - - -

Всього 23 100,0 95,6 83,9 100,0 88 85,1 - - -



періоду навчання. Аналіз роботи і підсумки свідчать про те, що якість 
підготовки задовільна і відповідає вимогам.

Результати проведених контрольних заходів щодо перевірки знань 
здобувачів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво 
та цивільна інженерія») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти під час 
роботи експертної комісії свідчать про те, що показники успішності та 
якості виконання комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін 
знаходяться на рівні, який відповідає акредитаційним вимогам. Розбіжності в 
показниках успішності та якості виконання комплексних контрольних робіт 
при проведені самоаналізу та під час проведення зрізів знань експертною 
комісію знаходиться в межах допустимих відхилень.

Експертна перевірка результатів курсового проекту, звітів 
технологічної практики студентів показала, що в університеті забезпечується 
достатній рівень підготовки фахівців, що відповідає акредитаційним вимогам 
і загальним тенденціям навчального процесу

Проведений експертами аначіз виконання студентами звітів з 
технологічної практика, свідчать про високий рівень підготовки фахівців за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна 
інженерія»)першого (бакалаврського) рівня.

Опис внутрішної системи забесиеченни якості освіти

Система забезпечення якості освітньої діяльності ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет» регулюється наказом ректора університету 
від 29.01.2019 р. №21-05, Положенням з питань забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти, розробленого відповідно до законів України 
«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-V11I, «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 
1556-УІІ(із змінами) і з урахуванням вимог стандартів і рекомендацій щодо 
забезпечення якості вищої освіти в Європейському просторі вищої oceiTH(ESG 
2015) танаціонального іміжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001-2015 «Системи 
управління якістю. Вимоги згідно з цим положенням система забезпечення 
якості здійснюється за двома напрямами:

- зовнішня (ліцензування, атестація, акредитація, сертифікація);
- внутрішня (підсумкова та поетапна атестація (самоатестація) тих, 

хто навчається; системи самооцінки і самоатестації навчального закладу та його 
підрозділів).

В ході проведення експертизи комісія відзначила, що внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності в ДВНЗ «ПДТУ» базується на 
прийнятому 01 липня 2014 р. Законі України «Про вищу освіту», нормативно- 
правових документах Міністерства освіти та науки України та Стандартах і 
рекомендаціях щодо забезпечення якскрт-^ гвінейському просторі вищої



освіти (ESG), ухвалених Міністерською конференцією в Єревані, 14-15 травня 
2015 року.

Для забезпечення якості освітнього процесу в університеті здійснюється 
діяльність, зміст якої включає: визначення стратегії, політики і процедури 
постійного підвищення якості освіти та забезпечення її офіційного статусу; 
розроблення механізму періодичного перегляду, моніторингу та вдосконалення 
навчальних програм; розроблення та реалізація системи оцінювання знань; 
визначення реалізація процедур, які засвідчують відповідну кваліфікацію і 
високий фаховий рівень викладачів; забезпечення на достатньому рівні 
навчально-методичними матеріалами і навчальними приміщеннями, які 
відповідають програмним вимогам викладання. В ДВНЗ «ПДТУ» розроблені, 
запроваджені та використовуються інформаційні системи збирання, аналізу і 
використання об'єктивної інформації для ефективного управління навчальними 
програмами. На сайті університету ведеться публікування найновішої та 
об'єктивної інформації про навчальні програми, умови отримання академічних 
ступенів, системи оцінювання та атестації.

У ДВНЗ «ПДТУ» на 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. Забезпечення якості 
програм включає:

- розробку і публікацію чітко сформульованих очікуваних навчальних 
результатів;

- уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми- 
переліку дисциплін та їхньої організації і змісту:

- особливі вимоги до різних форм навчання (денної, заочної, дистанційної
форм);

- наявність відповідних навчальних ресурсів;
- формальні процедури затвердження програм органом, який не здійснює 

викладання за цією програмою;
- моніторинг успішності та досягнень студентів;
- регулярний періодичний перегляд програм (також за участі зовнішніх

експертів); ,
- регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці та

іншими відповідними організаціями;
- участь студентів у діяльності із забезпечення якості.
Для забезпечення прозорості і привабливості навчальних програм,

підтримання їхньої актуальное 

Голова експертної комісії

ТГДішх створені механізми, які 

С.І. Білик



включають: .
- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результатів

навчання;
- офіційно затверджені рекомендації та 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 типами вищої освіти;

- порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження програм, 
навчальних планів і навчальних програм дисциплін;

- умови реалізації освітньо-професійних 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.

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.

Експертна комісія констатує, що основні складові системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності в Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовськиіі 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.

Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи щодо їх усунення

Попередня експертиза щодо акредитації напряму 6.060101 «Будівництво» 
проводилась у 2013 р. За результатами перевірки комісія висловила наступні 
зауваження та рекомендації

Голова експертної комісії



1. Необхідно продовжити роботу по оновленню лабораторної бази 
сучасним обладнанням.
2. Збільшити кількість підручників та навчальних посібників з 
дисциплін циклу підготовки магістрів, при комплектуванні бібліотеки та 
читального залу Університету.
3. Викладачам профілюючої кафедри збільшити кількість публікацій з 
напрямку дисциплін, які вони викладають.
4. Збільшити кількість студентів, що беруть участь у безпосередньому 

виконанні науково-дослідних робіт.
5. Передбачити ефективні форми контролю за самостійною роботою 

магістрів під час їх навчання.
Для усунення вказаних недоліків кафедрою та університетом були 

проведені наступні заходи.
1. Лабораторна база була оновлена сучаснимимашинами МИ-20-УМ, 
МИ-40-КУ.

2. Університетом за поданням кафедри ««Будівництво, технічна 
експлуатація і реконструкція» було придбано підручники українських 
видань переважно з грифом МОН за такими навчальними 
дисциплінами, як:
«Будівельні крани. Конструкції та експлуатація» (автори Хмара), 

«Організація, планування та управління в будівництві» (автори 
Костюченко В.В.), «Матеріаловедення в будівництві» (автори Риб’єв 

И.А.), Нормативно-правові документи з питань будівництва 
(автори М.І. Камлік), «Організація будівельного виробництва» 

(автори Т.М. Дай, П.Г. Грабовий), довідник Будівельні крани (В.П. 
Станевський, В.Г. Мойсеєнко).
У подальшому планується придбання підручників та навчальних 
посібників українських видавництв з таких дисциплін, як 
«Педагогіка вищої школи», «Системний аналіз», «Менеджмент 
персоналу», «Психологія вищої школи».

3. В університеті поступово розвивається система дистанційної освіти, 
в рамках якої активно працюють викладачі кафедри «Будівництво, 
технічна експлуатація і реконструкція».

Викладачі кафедри (Коваленко А.С., Бочарова О.А.) пройшли 
спеціальну підготовку та отримали свідоцтво про те, що вони можуть 
працювати у системі Moodle як тьютори. Ними розроблено у 
системі Moodle та представлено на сайті ДВНЗ «ПДТУ» методичні 
матеріали з таких дисциплін, як «Інженерна геодезія», «Механіка 
грунтів, підвалини та фундаменти», «Інженерна геологія».

4. В університеті багато уваги приділяють самостійної роботи студента. 
Розробляються конспекти лекцій та методичні вказівки в електронній 
формі, які розміщено на сайті ДВНЗ^НДТУ^втудент ДВНЗ «ПДТУ»



має можливість безкоштовного доступу до цих конспектів, а також до 
електронного архіву університетської бібліотеки.
Викладачі кафедри розробляють семестрові завдання для магістрів, в 
яких студенти самостійно мають зібрати реальну практичну 
інформацію про діяльність українських та іноземних підприємств за 
допомогою мережі Internet, після чого провести аналіз розвитку 
будівельних підприємств. Індивідуальні самостійні завдання науково- 
дослідницького характеру пропонуються магістрам з таких дисциплін, 
як «Науково-дослідна робота студента», «Методологія та організація 
наукових досліджень». У виконанні науково-дослідної роботи у 2017 
році брала участь студентка Стрелкова Анастасія.

5. Для бакалаврів та магістрів передбачена напівсеместрова атестація, 
графіки контролю за самостійною роботою розташовані на дошці 

об’явкафедри.
У світлі входження до Європейського освітнього простору викладачі 

випускових кафедр працюють над удосконаленням навчально-методичних 
комплексів з дисциплін навчального плану з урахуванням вимог до самостійної 
роботи студентів. Так, на сьогодні всі дисципліни навчального плану студентів 
забезпечені методичними вказівками до самостійної роботи.

Експертна комісія констатує, що всі зауваження попередньої експертизи 
щодо акредитації напряму 6.060101 «Будівництво» було враховані та усунені, 
тому підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна 
інженерія») є цілком доцільною.

І

Організаційне та навчально-методичне та інформаційне 
забезнеченняосвітньогопроцесу

Науково-методичне забезпечення навчального процесу містить пакет 
таких документів:

- освітньо-професійні програми вищої освіти за професійним 
спрямуванням;

- навчальні плани;
- навчальні програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних 

дисциплін; програми навчальної, виробничої та інших видів практик, 
підручники і навчальні посібники;

- інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 
лабораторних занять;

- контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять;
- пакети контрольних робіт з навчальних дисциплін для перевірки рівня 

засвоєння студентами навчального матеріалу;

Голова експертної комісії /  л С.І. Білик



- методичні матеріали для студентів з питань самостійного опрацювання 
фахової літератури, написання курсових робіт і кваліфікаційних робіт.

Навчальний план за звітний період
Організація навчального процесу кафедрою будівництва, технічної 

експлуатація і реконструкція ДВНЗ «ПД1У» здійснюється на основі 
навчального плануза напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія»), що розроблен та затверджен згідно 
діючих норм та вимог Міністерства освіти і науки України.

Навчальний план передбачає підготовку фахівців з кваліфікацією 
бакалавра будівельника терміном навчання 4 роки, побудований за семестровою 
системою та включає нормативні навчальні дисципліни і вибіркові, які 
складаються із циклу дисциплін соціально-гуманітарної підготовки, 
фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки та 
циклу професійної та практичної підготовки, засвоєння яких забезпечує 
формування фахівців відповідної кваліфікації. Загальний обсяг часу за освітньо 
— професійною програмою складає 7200 годин (240 кредитів за ЄКТС).

Всього на нормативні навчальні дисципліни за планом відводиться 5490 
год. (183 кредитів ЄКТС). Максимальний навчальний час аудиторної підготовки 
на нормативні дисципліни становить 2344 годин (78,1 кредити ЄКТС). Разом на 
вибіркові навчальні дисципліни у навчальному плані відводиться 1710 годин (57 
кредит ЄКТС), з яких час аудиторної підготовки становить 637 (21,2 кредитів 
ЄКТС).

План також містить інформацію про основні форми контролю знань 
студентів (заліки та екзамени), про види і тривалість практик студентів.

Інформація про наявністьробочихпрограм з 
усіхнавчальнихдисципліннавчального плану

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі програми, які 
враховують майбутню специфіку професійної та наукової діяльності фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Робочі програми з циклу 
дисциплін соціально-гуманітарної підготовки орієнтовані та адаптовані для 
напряму 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»), 
розроблені профільними кафедрами, узгоджені з випусковою кафедрою, 
головою методичної ради факультету, затверджені деканом.

Навчальні дисципліни спеціальності забезпечені навчальними програмами 
на 100 %, також робочі програми є з усіх дисциплін складає 100 %.



практичну підготовку фахівців та містить наукову складову, необхідну для 
отримання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Програми складені 
відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України».

Інформація про наявність методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти

Методичні матеріали для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») першого бакалаврського рівня складання 
державної атестації є в повному обсязі, а саме: методичні розробки та програма

Наявність матеріалів з навчально-методичного забезпечення наведені в 
відомостях

Експертною комісією в процесі акредитаційної експертизи перевірено 
наявність навчально-методичних матеріалів з дисциплін навчального плану 
підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна 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, виконання курсових проектів та робіт, методичні вказівки до 
проходження ознайомчої та технологічної практик.

Експертна комісія підтверджує наявність 100% методичного 
забезпечення всіх дисциплін навчального плану, що забезпечує підготовку 
фахівців першого бакалаврського рівня вищої освіти за напрямом підготовки
6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») у  
Державному вищому навчальному закладі ДВНЗ «ПДТУ».



старший викладач. Базова освіта викладачів групи забезпечення, відповідає 
напряму підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна 
інженерія»), відповідає профілю дисциплін, а також підтверджується 
проходженням курсів підвищення кваліфікації.

Інформація про науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснюють освітній процес (склад кафедри та викладачів, що 

забезпечують навчальний план)

Експертною комісією проведено аналізування якісного складу науково- 
педагогічного персоналу, що здійснює підготовку фахівців першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна 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.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку 
фахівців за першим (бакалаврським) рівнем за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») з різних кафедр 
ДВНЗ «ПДТУ» становить 27 викладачів, з них: 5 докторів наук, 12 кандидатів
наук, 1 старший викладач.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які здійснюють підготовку за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія»), складає 96,5%, у тому числі які 
забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального 
плану і працюють на постійній основі -  100%. З них фактична загальна 
кількість лекційних годин що викладаються науково-педагогічними 
працівниками, які мають науковий ступінь доктора наук або вчене звання 
професора складає 5 чоловіка — 410 годин, що становить 27,5% від загального 
обсягу лекційних годин при нормативі 10%.

Штат кафедри «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція» 
укомплектований повністю.

На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри 
будівництва, технічної експлуатації і реконструкції 6 фахівців: 2 доктори 
технічних наук, 3 кандидати технічних наук,1 старший викладач. Штат кафедри 
становить 9 одиниць професорсько — викладацького складу та допоміжного 
персоналу.

Кафедрою «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція» керує 
доктор технічних наук, професор Гібаленко С^^кСщ?др-'Миколайович. У 1985



році він закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут, за 
спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», кваліфікація — інженер- 
будівельник. Гібаленко Олександр Миколайович захистив кандидатську 
дисертацію у 1993 р. зі спеціальності 05.23.01. «Будівельні конструкції, будівлі 
та споруди», тема дисертації: «Дійсна робота та особливості конструювання 
мембранних покриттів з урахуванням умов експлуатації», та докторську 
дисертацію з тієї ж спеціальності за темою: «Методологія нормування 
корозійної стійкості та довговічності металоконструкцій в розрахунках за 
граничними станами». 2016 р.

Згідно з нормативними вимогами, частка науково-педагогічних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують 
викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального плану 
спеціальності, становить 96,5%. Базова освіта викладачів, які здійснюють 
навчальний процес з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та 
цивільна інженерія»), відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а 
також підтверджується проходженням курсів підвищення кваліфікації. Якісний 
склад викладачів, що забезпечують підготовку за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»), відповідає 
встановленим вимогам.

Професорсько -  викладацький склад кафедри має базову технічну освіту, 
за 2016-2017 роки захистили: дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук Гібаленко О.М. зі спеціальності 05.23.01. «Будівельні 
конструкції, будівлі та споруди», за темою: «Методологія нормування 
корозійної стійкості та довговічності металоконструкцій в розрахунках за 
граничними станами». 2016 р.; Кущенко 1.В. дисертаційну роботу на здобуття 
наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальності 05.23.01. 
«Будівельні конструкції, будівлі та споруди»., за темою: «Резервування несучої 
здатності сталевих конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки» -
2017р.

Наявний план підвищення кваліфікації, стажування за темами 
затверджується деканом факультету машинобудування та зварювання на п ять 
років з щорічним звітом про їх виконання (розгляд та відображення у 
відповідних протоколах засідань кафедри).

Усі викладачі кафедри згідно із затвердженим графіком кожні 5 років 
підвищують свою кваліфікацію із використанням різних форм (докторантура, 
аспірантура, стажування на підприємствах, у провідних ЗВО України та 
закордонних, науково-дослідних інститутах та ін.)

За період 2013 -  2019 рр. підвищення кваліфікації пройшли 100%



складу в відділі кадрів ДВНЗ «ПДТУ».

Експертною комісією встановлено, що якісні характеристики кадрового 
складу групи забезпечення, науково-педагогічних та наукових працівників, які 
здійснюють освітній процес та склад випускової кафедри будівництво, технічна 
експлуатація і реконструкція , що забезпечують підготовку здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.060101 
«Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») у  Державному вищому 
навчальному закладі «Приазовський державний технічний університет» по 
своєму кваліфікаційному та науково-педагогічному рів}но відповідає вимогам 
Міністерства освіти і науки України щодо акредитації напряму підготовки
6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Інформація про загальну площу приміщень, що використовуються у  
навчальному процесі

ДВНЗ «ПДТУ» налічує 16 навчальних корпусів, 2 гуртожитки, їдальню, 
навчальні лабораторії, навчально-спортивний корпус, профілакторій та 
спортивно - оздоровчий табір.

Основне завдання адміністративно-господарської частини -  забезпечення 
високого рівня проведення занять, науково-дослідних робіт, відпочинку і 
спортивно-оздоровчих заходів молоді та професорсько-викладацького складу 
університету, а також підтримка санітарного стану території, на якій 
розташовано комплекс будівель. Університет має розвинену соціальну 
інфраструктуру.

Приміщення і споруди ДВНЗ «ПДТУ» обладнані відповідно до чинних 
нормативів і санітарних норм та експлуатуються згідно з вимогами охорони 
праці, правил пожежної безпеки і санітарно-гігієнічних норм, які регламентують 
порядок провадження освітньої діяльності.

У розпорядженні є гуртожитки загальною площею 10111,4м . Місце у 
студентському гуртожитку надається всім студентам денної форми навчання та 
студентам заочної форми навчання, слухачам курсів підвищення кваліфікації, 
які прибули до ЗВО з інших міст або країн. У ЗВО функціонує спортивний 
комплекс із ігровими майданчиками для футболу, баскетболу, волейболу, 
тренажерним залом, службовими та допоміжними приміщеннями. На території 
ДВНЗ «ПДТУ» функціонує медичний пункт.

Матеріально-технічна база ДВНЗ «ПДТУ» відповідає загальним 
нормативним вимогам, що висуваються до ЗВО. ^



Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 
приміщенням и

Для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» 
(192 «Будівництво та цивільна інженерія») має предметні аудиторії для 
проведення лекційних, практичних занять, які обладнані комп'ютерною технікою 
для проведення занять (забезпеченість становить 100%).

Обладнаннялабораторій та спеціалізованих кабінетів

Кафедра має навчальну лабораторію (площею 270м2), яка має наступні 
лабораторні машини: випробувальні машини МИ-20УМ, МИ-40-40КУ, Кран- 
балка КБ, обладнання CM-18а, випробувальна машина на розтягнення МР-005, 
випробувальна машина на стомлення МУИ-6000, випробувальна машина на 
стиснення ИМ-4а, випробувальна машина КМ-50, УМЄ-10ТМ, копер МК-30, 
прес гідравлічний ГГР-500, машина ГРМ-1, УИМ-50, УММ-5.

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 
комп ’ютерних лабораторій

Кафедра «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція» має вихід у 
локальну мережу університету та Internet, наявні вільні точки доступу до Wi-Fi . 
Приміщення кафедри та навчальні аудиторії відповідають санітарно-технічним, 
гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки, що підтверджується 
відповідними спеціалізованими висновками.

Інформація про соціальну інфраструктуру

Інфраструктура ДВНЗ «ПДТУ» знаходиться у центрі міста Маріуполя, з 
гарним транспортним сполученням. Корпуси, гуртожитки, їдальні та буфети, 
студентський палац, стадіони, корт розташовуються компактно.

Інформація про забезпеченість комп ’ютерними робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткуванням, що необхідні для

виконання навчальних планів

Експертною комісією перевірено:
розрахунок кількості робочих комп’ютерних місць на 100 осіб згідно 

контингенту студентів складає:



розрахунок , щодо студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») кількості робочих комп’ютерних місць на 
100 осіб згідно контингенту студентів складає:

41/120*100=34,2
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять,
- згідно з ліцензійним обсягом:
Відповідно до відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти кількість осіб становить: 
бакалаври:
згідно з переліком 2010 р. -  2905 осіб
згідно з переліком 2015 р. — 3095 * 4 =12380 осіб
спеціалісти:
згідно з переліком 2010 р. — 1058 осіб 
згідно з переліком 2015 р. — 1218 осіб 
магістри:
згідно з переліком 2010 р. — 1722 осіб
згідно з переліком 2015 р. -  1737 * 2 =3474 осіб .
освітньо-науковий рівень —90 * 4 =360 осіб 
перепідготовка -  500 осіб
Всього: 23617 осіб
65032,6/23617 = 2,75 м2;
- згідноз фактичною кількістюстудентів:
2659 + (1663 * 0,2) +14 = 3006 осіб 
65032,6/3006 = 21,63 м2
Студенти, що навчаються за напрямом 6.060101 «Будівництво» проходять 

навчання в навчальних корпусах ДВНЗ «ПДТУ». Навчальні заняття проводяться
в одну зміну. _ _

Студенти кафедри «Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція» 
мають у своєму розпорядженні 3 предметних аудиторії, приміщення для 
розташування кафедри, методичний, комп’ютерний клас , лабораторія.

З урахуванням того, що студенти за напрямом 6.060101 «Будівництво» 
обслуговуються сьома кафедрами і багатьма підрозділами університету, що 
відповідає вимогам до навчальних закладів IV рівня акредитації.

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням

Лекційна аудіторія №214 (216м ) має кіноустановку з демонстраційним 
екраном, який використовується також при роботі з проекційними приладами 
(ЛЕТІ, мультімедійний проектор, полілюкс).



чинним Ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам надання освітніх 
послуг за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та 
цивільна інженерія») з підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня.

Інформаційне забезпечення

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу 
підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія») підручниками, навчальними посібниками, 
фаховими періодичними виданнями, фондами та електронними джерелами 
інформації, що містяться у науковій бібліотеці ДВНЗ «ПДТУ».

Інформація про наявність бібліотеки

Науково — технічна бібліотека (НТБ) ДВНЗ «ПДТУ» є однією із 
найбільших бібліотек ЗВО Південно -  Східного регіону України. Разом з 
університетом бібліотека розвивається й оновлюється. Розширюється 
інформаційна база змінюється тематика комплектування відповідно до потреб 
навчального процесу. Бібліотека ДВНЗ «ПДТУ» має 4 читальних зала на 300 
посадкових місць. Загальна площа бібліотечних приміщень 2045 м . Загальний 
фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 570020 примірників навчальної та 
наукової літератури. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 
одиниці. У складі електронної бібліотеки університету наступні колекції:

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

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

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

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

ВУ3У; . . . , .
- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові інформаційні

ресурси віддаленого доступу.

Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та 
іншою навчальною літературою



Бібліотека університету має електронні ресурси підручників 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.

Результати попередньої експертизи 
акредитаційних матеріалів

За результатами попередньої експертизи поданих матеріалів
акредитаційної справи рекомендується експертній комісії МОН, що 
проводитиме акредитацій ну експертизу у ВЗО, з’ясувати безпосередньо на 
місці та звернутиувагу 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 КМУкраїнивід ЗО грудня 2015 р. № 1187(зізмінами та 
доповненнями від 10 травня 2018р.).
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.
3. Звертаємо увагу на відсутність (згідно даних акредитаційної справи) 
тематик підвищення кваліфікації наступних викладачів, які забезпечують 
навчальний процес напряму підготовки 6.060101: Колосок В.М., Кущенко 
І.В., Міроненко Д.С. , Бурко В.А., (додаток 3 Постанови КМУкраїнивід 30 
грудня 2015 р. № 1187(зізмінами та доповненнями від 10 травня 2018р.) 
З’ясувати та відобразити в експертних висновках.
4. Звертаємо увагу на недостатню професійну активність викладачів 
відповідно до п. 28 Постанови КМУкраіни від 30 грудня 2015 р. №
1187(зізмінами та доповненнями від 10 травня 2018р.).: Кущенко І.В. __



підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»), 
що акредитується.

Таблиця - Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання 
навчального плану напряму 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та

№
з/п

Найменування 
лабораторії, 
спеціалізованого 
кабінету, їх 
площа, кв. метрів

LL
Найменування
навчальної
дисципліни

Найменування 
обладнання, 
устаткування, їх 
кількість*

Найменування 
пакетів прикладних, 
програм (у тому 
числі ліцензованих)

Наявність
каналів
доступу
ДО
Інтернету,
(так/ні)

1 . №238 
80,6 м2

С А П Р  у будівництві 
Будівельне 
матеріалознавство 
Підвалини та 
фундаменти

12,
ArtlineHome Н23 
v01 (H23v01) 
LenovoIdeaCentre 
АЮ 520-22IK.U 
(F0D500GBUA) 
Black

Solid Works 
Auto CAD 
Math CAD 
KoMnac-3D V10 
MS Word

так

2 №502 
90,3 м2

Технологія
будівельних
процесів
Основи організації 
будівельного 
виробництва 
Планування міст і 
транспорт

14,
ArtlineHome H23 
vOI (H23v01) 
LenovoIdeaCentre 
AIO 520-22IKU 
(F0D500GBUA) 
Black

MS Word 
MS Excel
InternetexplorerMath 
CAD MS PowerPoint 
Farmanager 
(Totalcommander)

так

3 3 № 503 
92,7м2

Архітектурабудівель 
та споруд

15, ArtlineHome 
H23 vOI (H23v01) 
LenovoIdeaCentre 
AIO 520-22IKU 
(FOD500GBUA) 
Black

Auto CAD 
Math CAD 
Компас-3 D V I0 
MS Word 
MS Excel

так

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

Розрахунок кількості робочих комп’ютерних місць на 100 осіб згідно 
контингенту студентів складає:

2659 + 1663 * 0,2 +  14 = 3006
1115/3006 *  100 =  37,1 .
Розрахунок , щодо студентів спеціальності 6.060101 «Будівництво» (192 

«Будівництво та цивільна інженерія») кількості робочих комп’ютерних місць на 
100 осіб згідно контингенту студентів складає:

41/120*100=34,2
Надається таблиця про опис о б л ад н а н н я^уетатку в а н н я для виконання 

лабораторних робіт відповідно до навчальногопілану



Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів 
_______  напряму 6.060101 «Будівництво»______

№
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 3 №  164 
270 м2

Дисципліна:
«Опір матеріалів»,

3 №  164 
270 м2 Лабораторна робота: 

«Іспит зразків сталі на 
розрив»;

Випробувальнна
машини:
- МИ-20УМ -1 шт. 
Кран-балка:
- КБ - 1 шт.

МИ-20УМ -для 
дослідження 
матеріалів на 
розтягування і 
стиснення 
КБ - 1 для 
підйому 
ван тажів до 1т.

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Іспит на стиск 
будівельних матеріалів»

Випробувальні
машини:
- МИ-20УМ -1 шт. 
Прес гідравлічний: 
-ПР-500-1 шт, 
Кран-балка:
- КБ - 1 шт.

МИ-20УМ - 
або вигином 
при одночасній 
реєстрації 
ПР-500 - для 
дослідження 
статичних і 
циклічних 
випробувань 
розтягуванням- 
стисненням 
навантаженням 
до 500т.
КБ - Ідля 
підйому 
вантажів до 1т.

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Іспит на зріз сталевого 
стержня»

Прилад для іспитів
на зріз:
Прес гідравлічний 
—ПР-500.

ПР-500 - для
дослідження
статичних і
циклічних
випробувань
розтягуванням-
стисненням
навантаженням
до 500т

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення 
нормального модуля 
пружності і коефіцієнта

Універсальна 
механічна машина : 
-УММ-5;

УММ-5 - для 
статичних і 
циклічних 
випробувань



поперечної деформації 
сталі при розтягуванні 
методом
електротензометрії».

деформації ИД-90. розтягу ванням- 
стисненням або 
вигином 
навантаженням 
до 5т 
ИД-90 - 
вимірювач 
деформації

3 №  164
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення осаду 
циліндричної гвинтової 
пружини»

Універсальна 
механічна машина, 
-УММ-5,
Прилад - 
прогиномір.

УММ-5 - для 
статичних і 
циклічних 
випробувань 
розтягу ванням- 
стисненням або 
вигином 
навантаженням 
до 5т.
Прогиномір - 
прилад для 
вимірювання 
лінійних 
переміщень

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Іспит сталевого 
стержня на кручення з 
визначенням модуля 
зсуву сталі»

Крутильна машина 
КМ-50,
-Прилад 
екстензометр. 
Індикатор 

годинного типу

^ _______

Для
побудування 
діаграми 
деформування 
КМ-50 -приз
начається для 
випробування 
матеріалів на 
закручування 
Індикатор 
годинного типу 
- прилад для 
вимірювання 
лінійних 
розмірів у 
якому шкала 
має колову 
форму (форму 
циферблата), 
на якій 
значення 
вимірюваної 
величини 
зчитується за 
показом 
стрілки



3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення 
нормальних напружень у 
двотавровій балці при 
прямому поперечному 
вигині.»

Гідравлічна
машина
-ГРМ-1.
Вимірювач 
деформації -ИД-90.

ГРМ-1 - для
випробувань
зразків виробів
будівельних
матеріалів на
стиск і
перевірки
стандартних
зразків бетонів,
цегли та інших
будівельних
матеріалів
ИД-90 -
вимірювач
деформації

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Дослідження 
переміщень перерізу 
двоопорної балки»

Установка -СМ-4а 
Індикатор 
годинного типу.

СМ-4а -
установка
дослідження
переміщень
перерізу
двоопорної
балки
Індикатор
годинного типу
- прилад для
вимірювання
лінійних
розмірів у
якому шкала
має колову
форму (форму
циферблата),
на якій
значення
вимірюваної
величини
зчитується за
показом
стрілки

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Дослідження 
переміщень перерізу 
консольної балки»

Установка 
-СМ-7 
Індикатор 
годинного типу.

2 ^ ____

СМ-7 -
дослідження
переміщень
перерізу
консольної
балки
Індикатор
годинного типу
- прилад для
вимірювання



ЛІНІЙНИХ
розмірів у 
якому шкала 
має колову 
форму (форму 
циферблата), 
на якій 
значення 
вимірюваної 
величини 
зчитується за 
показом 
стрілки

3 №  164
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення реакції 
середньої опори 
двопрогонової балки»

Установка 
-СМ-4а 
Індикатор 
годинного типу.

CM-4 а -
визначення
реакції
середньої
опори
двопрогонової
балки
Індикатор
годинного типу
- прилад для
вимірювання
лінійних
розмірів у
якому шкала
має колову
форму (форму
циферблата),
на якій
значення
вимірюваної
величини
зчитується за
показом
стрілки

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення моменту 
защемлення 
однопрогонової, 
статично невизначеної 
балки»

/ / S

Установка 
-СМ-11 
Індикатор 
годинного типу.

СМ-М - 
Визначення 
моменту 
защемлення 
однопрогоно
вої, статично 
невизначеної 
балки 
Індикатор 
годинного типу 
- прилад для 
вимірювання



розмірів у
якому шкала
має колову
форму (форму
циферблата),
на якій
значення
вимірюваної
величини
зчи тується за
показом
стрілки
СМ-8а Визна-УстановкаЛабораторна робота:З №  164

СМ-8а«Визначення величини і чення270 м
УМЄ-10ТМ величини іштнапряму прог ину

кінцевого перерізу балки Індикатор напряму
прогинугодинного типупри косому згину»
кінцевого
перерізу балки
мри косому
згину
Індикатор
годинного типу
- прилад для
вимірювання
лінійних
розмірів у
якому шкала
має колову
форму (форму
циферблата),
на якій
значення
вимірюваної
зел и чин и
зчитується за
показом
стрілки
УИМ-50 - дляУніверсальнаЛабораторна робота:3 №  164

«Дослідження дослідження270 м механічна машина
УИМ-50. статичних іконцентрації
Вимірювач циклічнихнапруження методом

випрооуваньдеформації ИД-90.єлектротензометрп»
розтягуванням-
сгисненням
навантаженням
до 50т
ИД-90 -



вимірювач
деформації

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення ударної 
в'язкісті на 
маятниковому копрі»

Маятниковий копер 
- МК ЗО

МК ЗО - для
визначення
пружних
властивостей
матеріалу

2 Дисципліна:
«Будівельне
матеріалознавство»

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота 
«Визначення 
властивостей 
залізобетонних виробів»;

І'ідравлічна
машина
-ГРМ-1.

Вимірювач 
деформації -ИД-90.

ГРМ-1 - для
випробувань
зразків виробів
будівельних
матеріалів на
стиск і
перевірки
стандартних
зразків бетонів,
цегли та інших
будівельних
матеріалів
ИД-90 -
вимірювач
деформації

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Визначення кута 
природного укосу 
грунтів».

Устаткування 
МИ-40 -1 шт.,
Установка - CM -17

CM -17 -
Визначення
кута
природного 
укосу грунтів 
Для визначення 
властивостей 
підвалин та 
фундаментів 
МИ-40 -для 
дослідження 
матеріалів на 
розтягування і 
стиснення

3 №  164 
270 м2

Лабораторна робота: 
«Дослідження 
довговічності 
огороджувальних 
конструкцій 3 
полімерних матеріалів»

МИ-40 1 шт, 
Установка СМ-18, 
Індикатор 
годинного типу.

СМ-18 - 
дослідження 
довговічності 
огороджувальн 
их конструкцій
МИ-40 -для 
дослідження 
матеріалів на



розтягування і 
стиснення

3 Дисципліна: 
«Інженерна геодезія»

Геодезичний
полігон

Лабораторна робота: 
«Призначення, пристрій 
теодоліти, повірки, 
юстирування»

Теодоліт 2Т30, 
Теодоліт Nivel 
System DT-2L

Теодоліт Nivel 
System DT-2L - 
призначені для 
вимірювання та 
побудови на 
местности 
горизон
тальних і 
вертикальних 
кутів, відстані

Геодезичний
полігон

Лабораторна робота: 
«Призначення, пристрій 
нівеліров, повірки, 
юстирування»

Лазерний рівень 
нівелір 3D 360 12 
ліній Firecore 
аналог bosch GLL 
3-80
самов ирі внюється

Нівелір 3D 360 
12 ліній 
Firecore аналог 
bosch GLL 3-80 
самови
рівнюється - 
геодезичний 
прилад, 
призначен - 
для
визначення
перевищень
між точками
земної
поверхні,
відстані

Геодезичний
полігон

Лабораторна робота: 
«Визначення висот 
важкодоступних точок 
споруд»

Теодоліт Nivel 
System DT-2L

Nivel System 
D T -2L- 
теодоліт 
призначені для 
вимірювання та 
побудови на 
местності 
горизон
тальних і 
вертикальних 
кутів, відстані

Геодезичний
полігон

Лабораторна робота: 
«Передача відмітки на 
монтажний горизонт, 
дно котловану»

Лазерний рівень 
нівелір 3D 360 12 
ліній Firecore 
аналог bosch GLL 
3-80
самовирівнюється

Нівелір 3D 360 
12 ліній 
Firecore аналог 
bosch GLL 3-80 
самови
рівнюється - 
геодезичний



будівництві»
Т рансформатор

головкуфлюсу»

призначен -
для
визначення
перевищень

точкамиміж
земної
поверхні
відстані
Іівелір 3D 360Лазерний рівеньЛабораторна рооота:Геодезичний

нівелір 3D 360 12 ліній«Геометричнеполігон
Firecore аналогліній Firecoreнівелювання»
bosch GLL 3-80аналог bosch GLL
самовирі3-80
внюєтьсясамовирівнюсться
геодезичний
прилад
призначен
для
визначення
перевищень

точкамиміж
земної
поверхні,
відстані

Дисципліна:
«Метали і зварювання в

ЗварювальнийЛабораторна рооота:З № 164
трансформатор складаться«Вивчення обладнання270 м
ТС-035 первинноїдля ручного дугового

вторинноїзварювання»
обмотки
регулювання
токового
параметра
відбувається
допомогу

міжзазору
первинною
вторинною
обмоткою

ЗварювальнийЗварювальнийЛабораторна роботаЗ №  164
А-348автомат А-348 автомаї«Вивчення обладнання270 м- собоюявляєдля автоматичного

зварювальнузварювання під шаром

С.І. Білик



механізмом
Зварювальна
головка
закріплена між
траверсою
переміщається
за допомогою
електродвигуна
постійного
струму,
зварювальному
автоматі
флюсона-
копггель
ЗварювальнийЛабораторна робота: ЗварювальнийЗ №  164

«Вивчення обладнання подавтомат270 м полавтомаї
ПДІ -505 являєГІДІ -505для полу автоматичного

собоюзварювання в середовищі
щомеханізм,захисного газу»

якийподає,
штовхає дріт з
бухти до місця
зварювання
ПризначенийЗварювальнийЛабораторна робота:З №  164

випрямляч ВДУ«Вивчення для харчування270 м
505» зварювальногозварювального

випрямляча ВДУ-505» моста постійним
являєструмом,

собою
полуавтоматичн

трансформатор з
впірямітельним
блоком,
живильним
пристроєм
ПризначенаБаня комоінованаДисципліна:

лабораторна«Хімія» для нагрівання
і температурної
витримки
речовин
пробірках або
колбах в ході
проведення
дослідів З Х І М І Ї
Призначені дляВаги електронні

USB швидкого



демонстрації
зміни маси в

процесі
ХІМІЧНИХ

реакцій.
Підключення
ваг

коми ютера
USB-через
Вагипорт.

використовуют
ься при

проведенні
демоне граці и н
их ДОСЛІДІВ

комп ютерної
вимірювально
ю системою L-
мікро

Датчик pH Призначений
для
вимірювання
водневого
показника
(кислотності)
середовища
Використо
вується в темах
Кислоти

підстави ,
"Гідроліз",
ПризначенийДатчик оо єму газу

з контролем для
температури вимірювання

об'єму газу, що
виділяється

хім ічн ійпри

реакції
Використа

ла ивується
демонстрацій

гемам

Ознаки
ХІМІЧНИХ

реакцій
Розрахунки за

рівняннями
реакції , Закон



Авогадро та
наслідки з
нього",
"Швидкість
хімічної
реакції"

6 Дисципліна:
«Фізіка»

Амперметр 
лабораторний з 
зажимами

Анемометр

Блок живлення 
цифровий

Призначений
для
вимірювання
величин
постійного
струму при
проведенні
лабораторних
робіт
Ручний
анемометр
знайомить
учнів 3
прийомами
вимірювання
швидкості
вітру.
Високоточний
прилад з
високою
роздільною
здатністю..
Передбачає
захист від
перенапруги і
короткого
замикання.
Оснащений
інтерфейсом
USB, що
дозволяє
підключити
блок живлення
до комп'ютера
або іншого
пристрою

7 Дисципліна: 
«Охорона праці»

Актинометр

/

Служить для 
вимірювання 
інтенсивності 
електрома
гнітного 
випроміню
вання,





для з'єднання
декількох
вузлів
комп'ютерної 
мережі в межах 
одного або 
декількох 
сегментів 
мережі

9 Дисципліна: 
«Електротехніка і 
електроніка»

Потенціометр

Вольтметр

Прилад для 
вимірювання 
електрорушій
ної сили або 
зміни напруги 
(іноді
струму), або 
величин, 
функціонально 
пов'язаних з 
ними.
Потенціометр у
сукупності 3
відповідними
перетворювача
ми може
вимірювати
електричний
струм і
потужність,
температуру,
тиск тощо.
Потенціометр
автоматичний
(КС П) з
термопарою
широко
використовуєм
ся у системах
контролю
температури на
теплотехнічних
об'єктах
підприємств
Призначений
для
вимірювання 
напруги між 
двома точками 
електричного



Мультиметр

Джерело напруги 
або генератор 
напруги

кола
Це
універсальний 
прилад для 
вимірювань. 
Вимірювань 
напруги, 
струму, опору, 
а так само 
перевірки 
дроти на обрив. 
Для кожного 3 
цих вимірів 
можна
використовуват 
и спеціальні 
вимірювальні 
інструменти, 
такі як: 
омметр, 
амперметр, 
вольтметр 
Елемент 
електричного 
кола, який 
забезпечує на 
своїх клемах 
певне значення 
напруги, яке не 
залежить від 
струму в колі. 
Іншим
терміном, який 
застосовується 
в електриці, є 
джерело 
струму, що 
забезпечує 
певне значення 
сили струму в 
колі

10 Дисципліна: 
«Нарисна геометрії, 
інженерна та 
комп'ютерна графіка»

Кульман Креслярський
прилад
пантографного 
системи у 
вигляді дошки, 
встановленої 
вертикально 
або під кутом.



Згідно з 2 зауваженням:
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 з 2 зауваженням щодо загальних площ навчальних приміщень 
відповідно до даних ЄДЕБО з ’ясовано, що площа навчальних приміщень 
навчальних корпусів складає 65032,6 м2. Площі гуртожитків 10111,4 м2 та 
площа їдальні 3114 м2 не були враховані в навчальні площі.



Таблиця - Інформація про загальну площу приміщень, що 
використовуються у навчальному процесі

Адресаприміщення Повненайменуваннявласникамайна
Площа, кв. метрів 1 Іайменування та реквізити Документ про право користування (договір оренди)

Загальна
Призначенадлявикористання під час навчання за спеціальністю,ІЦОліцензується

Призначена для використання за іншимиспеціальностями відповідно до отриманої ліцензії

документа про правовласності або оперативного управління, абокористування
Строк дії договору оренди(з______по_______ )

Наявністьдержавноїреєстрації
Наявністьнотаріальногопосвідчення

корпус № 1 вул, Апатова (Італійська), 115 Державнийвищийнавчальнийзаклад«1 Іриазовський державний технічний університет»
16940,2 16940,2

Свідоцтво проправовласностіС А А  № 488086 - - -
корпус № 2 вул. Апатова (Італійська), 115 Державнийвищийнавчальнийзаклад«ГІриазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»

4561,8 4561,8
Свідоцтво про право власності С А А  № 488086 - - -

корпус № 3 вул. Апатова (Італійська), 115 Державнийвищийнавчальнийзаклад«ГІриазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»
7602,6 467,3 7135,3

Свідоцтво про право власності С А А  № 488086 -
корпус № 4 вул. Грецька (Гречеська), 29 Державнийвищийнавчальнийзаклад«І Іриазовський державний технічний університет»

1858,9 1858,9
Свідоцтво про право власності С А А  № 488088 - -

корпус № 5 вул.Університетська,7
Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»

10936,7 90,3 10846,4
Свідоцтво про право власності С А А  № 488087

корпус № 6 вул. Казанцева, 16а Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»
1140,8 1140,8

Свідоцтво про право власності С А А  № 488089 -
корпус № 7 вул.Університетська,7

Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»
1586,8 1586,8

Свідоцтво про право власності С А А  № 488087 - -



Свідоцтво проправовласності
№311

Свідоцтво проправовласності№493
Свідоцтво проправо власності ЯЯЯ №339586

Свідоцтво проправо власності СЛ Л  № 488086
Свідоцтво проправо власності С А Л  № 488086
Свідоцтво проправо власності СЛ Л  № 488086
Свідоцтво пронавчально- право власності С А Л  № 488086

Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічний

корпус № 8 вул.Таганрозька, 17 Законсервований
університет»Державнийкорпус № 9 вул КазанцеваЗа вищиинавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічний

корпус № 11 пр Металургів, 54
М І “ М)Х '

ущверситсі Свідоцтво про право власності №33
Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічний

спортивним корпус № 13 вул А патова (Італійська), 132 4941,60
університет»Державнийвищийнавчальнийлаоораторія ливарного виробництва, корпус № 14 вул. Апатова (Італійська), 115 заклад«Приазовськийдержавний 472,30

університет»Державнийвищийнавчальнийлабораторія прокатки, корпус № 15 вул. Апатова (Італійська), 115 заклад«Приазовськийдержавнийтехнічний
:х - . ....285.60

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

Державнимвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічний
325.40

університет»Державнимвищийнавчальнийвиробничі майстерні, корпус № 17 вул Апатова (Італійська). 115 ХХі'.ХОзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»
L відоцтво про правовласності № 485

їдальня вул. Апатова (Італійська), 134 Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнимтехнічнийуніверситет»
>114

3114



1 уртожиток № 1 вул. Апатова (Італійська), 140 Державнийвищийнавчальнийзаклад«Приазовськийдержавнийтехнічнийуніверситет»
5119,3 5119,3

Свідоцтво про право власності №481 - -
Гуртожиток № 2 вул. Апатова (Італійська), 138 Державнийвищийнавчальнийзаклад«1 Іриазовський державний технічний університет»

4992,1 4992,1
Свідоцтво про право власності №38 - - -

вул. Енгельса, 33 корпус № 12 Державнийвищийнавчальнийзаклад«І Іриазовський державний технічний університет»
1891,3 На підставі оренди передано Управлінню Служби безпеки України

Таблиця - Забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями

Найменування приміщення Площа приміщень (кв.м)

усього У тому числі

власних орендованих зданих в 

оренду

1. Навчальні приміщення 

(навчальних корпусів), усього: 

у тому числі:

65032,6 65032,6

Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторій 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, 2041,3 ^ 2 0 4 U ^ - -



у тому числі читальні зали 611,7 611,7

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

Згідно зауваженням 3:
Звертаємо увагу на відсутність (згідно даних акредитаційної справи) 

тематик підвищення кваліфікації наступних викладачів, які забезпечують 
навчальний процес напряму підготовки 6.060101: Колосок В.М., Кущенко І.В., 
Міроненко Д.С. , Бурко В.А., (додаток 3 Постанови КМУкраїнивід ЗО грудня 
2015 р. № 1187(зізмінами та доповненнями від 10 травня 2018р.) З’ясувати та 
відобразити в експертних висновках.

Комісії надана інформація з тематик підвищення кваліфікації наступних 
викладачів: .
Колосок В.М. -  Національна академія педагогічних наук України ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» Центральний інститут після дипломної 
педагогічної освіти. Посвідчення СП 35830447/1531-18. від 30.06.2018р. Тема: 
«Розвиток позитивної моделі мотивації професійної діяльності працівників у 
закладах вищої освіти»
Міроненко Д.С. -Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ», свідоцтво 
1П24815706/000211-17. 18.10.2017 р. Тема: «Розробка ІАС «Практика школярів» 
Бурко В. А. — ДП «Головний навчально-методичний центр держпраці» 
Посвідчення № 123-18-1 Дата видачі 06.04.2018 р. (м.Київ). Тема: «Охорона 
праці в вищих навчальних закладах».
Кущенко І.В. — спеціальність 05.23.01. «Будівельні конструкції, будівлі та 
споруди». Диплом кандидата технічних наук ДК № 046459 від 20.03.2018. Тема 
кандидатської дисертації: «Резервування несучої здатності сталевих 
конструкцій з урахуванням ризиків корозійної небезпеки» - 2017р.



Згідно зауваженням^
4. Звертаємо увагу на недостатню професійну активність викладачів відповідно до п. 28 
Постанови КМУкраїнивід ЗО грудня 2015 р. №  І І87(зізмінами та доповненнями від 10 травня 
2018р.).: Кущенко 1.В.

Професійна активність викладача Кущенко І.В. відповідно до п. 28 
Постанови КМУкраїни від ЗО грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами та 
доповненнямивід 10 травня 2018р.).:

2. Н аявн ість  н аукови х публікацій у наукови х ви дан н ях, вкл ю ч ен и х до переліку 
наукови х ф ахови х ви дан ь У країн и , та /або  авто р с ьк и х  свід оц тв, та/або  п атен тів  
загальн ою  к іл ьк істю  п ’ я ть  досягнень:
1. Kuschenko l.V. Assurance o f structural steel survivability based on reservation o f  production 
facilities corrosion proofness /l.V. Kushenko // Збірник наукових праць. Серія: Галузеве 
машинобудування, будівництво. -  Полтава: ПолтНТУ, 2017. -  Вин. 2 (49). -  С. 277-284.
2. Кущенко И.В. Мониторинг и диагностика работоспособности стальных конструкций на 
основе квантификации коррозионной защищенности / И.В.Кущенко // Науковий вісник 
будівництва. -  Харків: ХНУБА, 2 0 1 7 .-№  3/89. - С .  71-76 .
3. Королев В.П. Обеспечение коррозионной защищенности конструкций с учетом рисков 
технологической безопасности промышленных объектов / В.П. Королёв, И.В. Кущенко // 
Вісник Кременчуцького національного университету імени Михайла Остроградського. -  
Кременчук: КрНУ, 2017. - №  3 . -  С. 130-136 .
4. Кущенко И.В. Методика мониторинга живучести металлоконструкций с учетом уровня 
коррозионной опасности / И.В. Кущенко // Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, 
проектування, будівництво, експлуатація. — Полтава: ПолтНТУ, 2016. — №  12.- С .  161-168.
5. Королёв П.В. Управление рисками коррозионной защищенности при решении прямой и 
обратной задач живучести стальных конструкций / П.В. Королёв, В.П. Королёв, И.В. 
Кущенко // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. -  Одеса: ОДАБА, 
2016.- №  6 3 .- С . 67-75.

7: Робота у склад і експертних рад з пи тан ь проведення експерти зи  дисертацій М О Н  або 
галузеви х експертних рад Н ац іон ального  а ген тств а  із забезпечення якості ви щ ої освіти , 
або А кредитац ійної ком ісії, або їх  експертних рад, або м іж гал у зево ї експертної ради з 
ви щ ої освіти  А кред и тац ій н ої комісії, або тр ьох  експертних комісій М О Н /зазн ачен ого 
А ген тства , або Н ауково-м етоди чн ої ради/науково-м етодичних комісій з ви щ ої освіти  
М О Н , або робочих груп  з розроблення стан д артів  ви щ ої освіти  У країн и ;
Робота у складі робочої групи з реалізації І та 11 етапів Концепції підготовки фахівців за 
дуальною формою здобуття освіти у вищій та фаховій перед вищій освіті, затвердженої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року №  660 (Наказ МОН від 
13.02.2019 р. №  175).
8: Ви кон ан н я ф ункцій  н аукового  к ер івн и ка або в ід п овід альн ого  ви кон авц я  н ауково ї 
тем и (н р оек іу ), або  головного редактора/ч лен а редакц ій ної колегії наукового  видання, 
вклю чен ого до переліку н аукови х ф ахови х ви д ан ь У к раїн и , або іноземного 
рецензованого н аукового  ви дання:
Науковий керівник наукових проектів за замовленням підприємств за договорами:
- №  520/2036 від 17.07.2018 з 11РАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»;
- №  2087 від 01.01.2019 з ТОВ «Метінвест-Промсєрві

Професійна активність викладача Кущенко І.В.



- №  2199 від 07.03.2019 з ТОВ «Метінвест-Промсериіс»
10. О рган ізац ій н а робота у зак л ад ах  освіти  на посад ах к ер івн и ка (заступника 
кер івника) зак л ад у  освіти /ф акультету/відділення (н ау к ово ї установи )/ 
інституту/ф іл ії/каф едри або інш ого відповід альн ого  за  п ід готовку  зд обувач ів ви щ ої 
освіти  підрозділу/відділу (н ауково ї у стан ови )/н авч ал ьн о-м етод и ч н ого  управління 
(відділу)/лабораторії/інш ого н авч альн о-н аукового  (інновацій ного) структурного 
підрозділу/вченого сек ретаря  заклад у  освіти  (ф ак у л ьтету , інсти туту)/відповідального 
секретаря  п ри й м ал ьн о ї ком ісії т а  його заступн и ка:
Керівник навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу «Центр кар’єри» з 
2006р. по теперішній час
17. О рган ізац ія  студ ен тської гр ом ад сько ї (волон терсько ї) д іяльності, як а  м ає 
професійне сп р ям у ван н я :
Наукове консультування студентської діяльності на установах підприємств, організацій 
(ПРАТ «ММК імені Ілліча», ПРАТ «МК «Азовсталь», ТОВ «Метінвест-Промсервіс», 
Азовелектросталь).
Наукове консультування підприємств протягом не менше двох років: ПРАТ «МК 
«Азовсталь», ПРАТ «М МК імені Ілліча», ТОВ «Метінвест-Промсервіс».
Керівник проекту «Ш кола -  ВУЗ -  Підприємство».



Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи щодо підготовки 
бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне 
будівництво» зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
денної та заочної форми навчання у ДВНЗ «ПДТУ» експертна комісія 
відзначає:

1. Рівень організації навчального процесу відповідає вимогам з 
акредитації і є достатнім для забезпечення належної якості підготовки 
фахівців за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво 
та цивільна інженерія») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

2. Науково-педагогічний склад викладачів кафедри «Будівництво, 
технічна експлуатація і реконструкція» відповідає встановленим вимогам 
акредитації за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» (192 
«Будівництво та цивільна інженерія»)та забезпечує якісну підготовку 
бакалаврів.

3. Розроблене навчально-методичне забезпечення, характеристика 
наукової діяльності та міжнародні зв ’язки кафедри «Будівництво, технічна 
експлуатація і реконструкція» свідчать про спроможність ДВНЗ «ПДТУ» 
щодо надання освітніх послуг із підготовки за напрямом підготовки
6.060101 «Будівництво» (192 «Будівництво та цивільна інженерія») фахівців 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти,та забезпечує їх якісну 
підготовку.

4. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення є достатніми 
для виконання навчальних планів підготовки бакалаврів і відповідає 
акредитаційним вимогам.

Комісія рекомендує керівництву ДВНЗ «ПДТУ» і кафедри 
«Будівництво, технічна експлуатація і реконструкція»

1. З метою подальшого розвитку діяльності кафедри «Будівництво, 
технічна експлуатація і реконструкція» розширити географію міжнародних 
зв’язків та посилити грантову роботу, активізувати діяльність викладачів 
щодо участі у фундаментальних наукових дослідженнях.

2. Продовжити роботу професорсько -  викладацького складу кафедри 
щодо формування контингенту студентів на здобуття першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти.

3. Посилити роботу з оновлення матеріально-технічного забезпечення 
лабораторної бази кафедри.





Вимоги згідно з наказом від 13.06.2012 № 689 
для напряму 6.060101 «Будівництво»

Назва показника (нормативу)
Зазначення показника (нормативу) за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Норматив Фактично Відхилення

1 2 3 4
1. Я к і с н і  х а р а к т е р и с т и к и  п ід г о т о в к и  ф а х ів ц ів

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 дисциплін соціально- 
гуманітарної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %

50 88 +38

2.2. Рівень знань студентів з дисциплін 
фундаментальної, природничо-наукової та 
загальноекономічної підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %

50 88 +38

2.3 Рівень знань студентів з дисциплін професійної 
та практичної підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки на «5» і «4»), %

50 80 +30

3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів - + 4-

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

- -1- +






