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ВСТУП 

 

Шановні колеги! Уперше за більш як дев’яносторічну історію 

університету, ми підбиваємо підсумки нашої роботи не в рідному Маріуполі, а в 

гостинному Дніпрі.  

 Початок 2021-2022 навчального року був непростим: пандемія знову 

змусила перейти в дистанційний формат навчання. Але колектив до цього був 

готовий і, завдяки уже звичним для нас електронним Гугл-сервісам та 

інструментам, забезпечив повноцінний навчально-виховний процес. Ми виграли 

більше 10-ти грантів і стали учасниками перспективних міжнародних проєктів, 

уклали договори про співпрацю з університетами та науковими установами 

Японії, Китаю, Німеччини, Єгипту, Польщі та інших країн, відкрили сучасні 

цифрові лабораторії; попри все друкували монографії, захищали кандидатські та 

докторські дисертації, проводили наукові дослідження. 

Але вранці 24 лютого 2022 року почалося повномасштабне російське 

вторгнення. Далі - це страшне слово «війна». За кілька днів Маріуполь опинився 

в повній блокаді. 9 і 10 березня 5-ий корпус університету прийняв на себе одразу 

дві надважкі ворожі бомби. Потім були нові влучання, пошкодження корпусів, 

подекуди повне руйнування. Зрозуміло, що разом з будівлями ворожі ракети 

знищили й матеріально-технічну базу університету, документацію тощо. 

Знищили те, що непросто, але можна відновити чи повернути. Проте, на жаль, 

ми ніколи не зможемо повернути наших співробітників, шанованих, достойних, 

досвідчених науковців, які не змогли пережити бомбардування й окупацію. 

Свідомі того, що найдавніший і найпотужніший університет Приазов’я 

повинен продовжити свою історію, що ми маємо відповідальність перед 

студентами, що наш фронт – це формування української еліти, здатної 

відбудовувати країну, ми зробили все можливе і навіть неможливе для 

відродження Приазовського державного технічного університету. 

Наш університет тимчасово переміщений до Дніпра. Велика подяка 

ініціативній групі: Євченку В.М., Дмитрієву В.Ю., Ленцову І.А., 

Хаджиновій О.В., Колосок В.М, Марченко І.Ф. та багатьом іншим, хто відразу 

після виїзду з окупованого Маріуполя включився в роботу. Нам вдалося зібрати 

розпорошених по Україні та світу викладачів і студентів, відновити, а точніше 

запустити роботу основних і допоміжних структурних підрозділів – і все це в 

умовах відсутності стабільного зв’язку, баз даних, технічних засобів. Попри всі 

складності, 18 квітня 2022 року університет відновив повноцінний навчальний 

процес з використанням електронних сервісів; ми дали можливість кожному 

нашому студенту (на жаль, і серед студентів маємо невиправні втрати), 

закінчити навчальний рік; ми випустили бакалаврів; почали таку потужну 

рекламну, а згодом і вступну кампанію в соціальних мережах, якої ще не було в 

історії нашого вишу; продовжили грантову діяльність, наукові дослідження. Ми 

вистояли!!! І це безпрецедентний випадок, коли в умовах повномасштабної 

війни університет, втративши всю матеріально-технічну базу, але зберігши 

найголовніше – людський ресурс, відновив свою роботу! 



4 

Про нас знають, про нас пишуть, наші викладачі забезпечені роботою, 

студенти – якісною освітою, ми не здаємо свої позиції: у консолідованому 

рейтингу закладів вищої освіти України за 2022 рік Приазовський державний 

технічний університет посів 81 - 82 місця з 250 закладів вищої освіти, у рейтингу 

«Scopus» – 48 місце. 

Нам є чим пишатись! У нас потужний потенціал!  

Варто зазначити, що Літопис 2022 року не можна назвати традиційним і 

повним: не всі дані й показники нам вдалося відновити і показати в Літописі; не 

всі плани, через об’єктивні причини, вдалося реалізувати. Переконані, що на 

сьогодні цифри та показники не головне. Головне, що університет продовжує 

свою діяльність і далі працює в різних напрямах, набирає темп та готується до 

нового навчального року. 

 

ОСОБЛИВОСТІ І ПЕРСПЕКТИВИ РОБОТИ ІНСТИТУТІВ І 

ФАКУЛЬТЕТІВ 

 

Інститути і факультети у звітному періоді, попри всі виклики сьогодення, 

працювали відповідно до затверджених планів. Кожен інститут і факультет має 

свої  здобутки і перемоги: хтось кращий в грантовій діяльності, хтось підтягнув 

міжнародну роботу, а хтось має значні успіхи в наукових дослідженнях.  

Водночас є слабкі місця, які пандемія, а пізніше російське вторгнення, значно 

погіршили. Тут треба працювати: проаналізувати свою діяльність,  кадровий 

склад та чітко визначитись з  перспективами та планами на майбутнє. Ми разом 

дописуємо 92-гу сторінку в Літописі Приазовського державного технічного 

університету. На 93-ій сторінці маємо написати історію  відродження й успіху, 

нових можливостей і перемог.  

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА 

МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Загальна інформація 

Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту є структурним 

підрозділом ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», у складі 

якого 7 випускових кафедр. На кафедрах науково-педагогічні працівники 

готують майбутніх економістів, менеджерів, маркетологів, фахівців із обліку і 

аудиту, фінансів, банківської справи та страхування, підприємництва, торгівлі та 

біржової діяльності. 

Пріоритетними напрямами роботи ННІЕМ: підготовка 

конкурентоспроможних фахівців, що відповідають сучасним вимогам ринку 

праці: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання 

http://vnz/rating/82316/
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результатів науково-дослідної роботи в освітньому процесі; науково-виховна 

робота зі студентами; підтримка та розвиток міжвузівських і міжнародних 

освітніх і наукових зв’язків; поглиблення наукової співпраці з ЗВО України; 

залучення провідних фахівців до читання лекцій, рецензування випускних 

кваліфікаційних робіт студентів та підготовки кадрів вищої кваліфікації.  

Важливою складовою комплексної системи підготовки фахівців є 

формування якісного складу науково-педагогічного корпусу, який повною 

мірою визначає якість випускників. Станом на червень 2022 року в ННІЕМ 

працювало 53 науково-педагогічних працівників, з них: докторів, професорів – 

11 (21,0%), кандидатів, доцентів 33 (62,3%). У 2022 році питома вага викладачів 

із науковими ступенями та вченими званнями складала 83,3 %. Зростає кількість 

молодих викладачів, порівняно з минулими роками. Так, у 2022 році їхня 

кількість збільшилася на 16 %, що на 0,3% більше, порівняно з попередніми 

роками. Нажаль, сьогодні ми маємо втрати науково-педагогічного персоналу: 

частина колег звільнилася у зв’язку зі зміною місця перебування. Тому, підбір 

кадрів та формування якісного кадрового складу кафедр – першочергова задача 

керівництва ННІЕМ. 

Наукова робота 

Важливою ланкою відтворення інтелектуального потенціалу ННІЕМ є 

підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру. 

Провідними вченими ННІЕМ ведеться активна робота щодо залучення 

випускників магістратури до аспірантури. Так, станом на червень 2022 року в 

ННІЕМ активно працюють 19 аспірантів.  

У 2021-2022 р. викладачами опубліковано статті у закордонних виданнях, 

які індексовані в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of 

Science.  Загальна кількість публікацій викладачів 64 статті, в тому числі, у 

міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Webometrics та інші) 44 

статті. 

За поточній навчальний рік викладачами ННІЕМ видано 8 монографій та 1 

підручник. Проведено роботу з підготовки міжнародної монографії «Digital 

Technologies In The Contemporary Economy», яку планується видати до кінця 

2022 року у співпраці з Mykolas Romeris University, в рамках проекту DigEco. 

Опрацьовано близько 20 статей. 

Треба відзначити активну участь викладачів ННІЕМ у міжнародних 

конференціях як в Україні, так і за кордоном. Так, викладачі брали участь у 

таких конференціях: Annual International Scientific Forum «Networking on 

sustainable security in dynamicen vironment» 20th April, 2022, Mykolas Romeris 

University, Academy of Public Security Kaunas, Lithuania, Sustainable Transport 

System and Maritime Logistics ISTSML ISTSML 2022, 24 June 2022, Batumi 

Navigation Teaching University, Research Center (Batumi, Georgia), ІІІ Міжнародна 

конференція «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в 

рамках інтеграції до європейського простору» (24 березня 2020 р., Україна), IV 

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії» 

(25 квітня 2020 р., Україна), Міжнародна науково-практична конференція 



6 

«Теорія та практика менеджменту» (13 травня 2020 р., Україна), Іnternational 

Scientific Conference «Sustainable Bioeconomy Development 2020: From Thinking 

Globally to Acting Locally» (25 червня 2020 р., Литва), ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Реформа освіти в Україні. Інформаційно-аналітичне 

забезпечення» (15 жовтня, Україна), I Міжнародна наукова конференція з 

міждисциплінарних досліджень (січень 2021 р., м. Берлін, Німеччина).  

У рамках комерціалізації наукових розробок кафедрою фінансів і 

банківської справи виконано договір з надання наукових послуг Департаменту 

фінансів маріупольської міської ради (договір № 413 від 31 серпня 2021 р.). 

Вартість послуг за договором складала 20000 грн., які було отримано на 

науковий рахунок університету. 

ННІЕМ укладено договір про співпрацю із інститутом економіки 

промисловості НАН України (договір № 2022/1 від 08.02.2022). Предметом 

договору є встановлення ділових взаємовигідних відносин між ДВНЗ «ПДТУ» 

та ІЕП НАН України з науково-дослідної та науково-методичної роботи щодо 

підвищення якості науково-дослідних робіт, підготовки фахівців та 

інформованості сторін. 

У жовтні 2021 року була укладена тристороння угода про співпрацю між 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Таврійським 

державним агротехнологічним університетом імені Дмитра Моторного 

(м. Мелітополь) і Таджицьким технічним університетом ім. академіка 

М.С. Осими. У рамках реалізації угоди, наш університет став 

співорганізатором Міжнародної науково-практичної конференції Технічні 

науки та інженерна освіта для стійкого розвитку (м. Душанбе, листопад 

2021 р.). 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ННІЕМ постійно працює над розвитком та реалізацією кадрового та 

наукового потенціалу викладачів, покращенням якості викладання навчальних 

дисциплін, вдосконаленням науково-методичної та наукової роботи.  

У вересні 2021 р. асистент кафедри Фінанси і банківська справа 

Піскульова Ілона Володимирівна захистила кандидатську дисертацію та 

отримала вчений ступінь кандидата економічних наук. 

Викладачі кафедр ННІЕМ систематично проходять курси підвищення 

кваліфікації, активно беруть участь у стажуваннях, тренінгах, майстер-класах. 

Так у 2021 році професор кафедри Камишникова Е.В. взяла участь у 

міжнародному стажуванні у рамках програми «Modern trendsin education in the 

modernin formation space and scientificactivity. Europe an experience and practice», 

яке організовано Інститутом освітнього та професійного розвитку (м. Будапешт, 

Угорщина, пройшла навчальний курс «Основи малого інноваційного бізнесу» 

від Інноваційного холдингу «СікорскіЧелендж». Доцент кафедри Черната Т.М 

пройшла тренінговий курс «Напрям підвищення кваліфікації «Інноваційні 

підходи до викладання та навчання в закладах освіти».  

Усі викладачі ННІЕМ пройшли онлайн тренінги у рамках проєкту 

ERASMUS+ «Digitalization of economicas an element of sustain abledevelopment of 
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Ukraine and Tajikistan (DigEco)», організованих Університетом Миколаса 

Ромеріса (м. Вільнюс, Литва).  

Пройшли курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в 

університетах» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus 

28 викладачів ННІЕМ.  

Не став на заваді підвищенню кваліфікації воєнний стан і активні бойові 

дії. Так, Мінц О.Ю., Хаджинова О.В. взяли  участь в міжнародному стажуванні 

«Information te chnologies and Big Dataanalytic sinteaching methodology of 

digitaleconomics» (30.05 – 07.06 2022, м. Гамбург). 

Викладач кафедри Маматова Л.Ш. брала участь в онлайн- курсах та 

тренінгах: курс «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової 

передвищої освіти» від Академії цифрового розвитку, онлайн тренінг 

«Вебквести як сучасний та зручний інструмент для навчання» від ТОВ 

«Всеосвіта», онлайн-тренінг «The webinar on the theme «The Cloudstorageservice 

for the online study in gontheexampleofthe ZOOM PLATFORM», онлайн-тренінги 

«Безперервний професійний розвиток педагогів в умовах реформування 

системи освіти» (ГО «Платформа освіти») «Організація зворотного зв’язку у 

очному та дистанційному навчанні (ГО «Платформа освіти»). Старший 

викладач кафедри Мутерко Г.М. пройшла  онлайн-тренінг «The webinar on the 

theme «The Cloudstorageservice for the online study in gontheexampleofthe ZOOM 

PLATFORM». 

Доцент кафедри Махінько В.Я. проходила міжнародне післядипломне 

стажування за темою: «Нові та інноваційні методи навчання»  в Малопольській 

школі державного управління Краківського економічного університету( термін 

навчання 14 лютого – 25 травня 2022) сертифікат №2931/MSAP/2022. 

Асистент Бессонова А.В. бере участь у міжнародному проєкті «EU 

GreenRecoveryinthe post-Covid-19 Period (GreenRec)» від Університету 

Коменського (м. Братіслава). Цей проєкт був підтриманий Словацьким 

агентством досліджень і розвитку в рамках контракту № APVV-20-0012. 

Міжнародні проєкти 
Кафедри ННІЕМ продовжують реалізацію проєкту DigEco 

Диджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та 

Таджикистану (DigEco 618270-PP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP). Проєкт 

нарощує потенціал розвитку інноваційних цифрових технологій в економіці 

задля відповідності викликам світового ринку шляхом розробки Віртуальної 

проєктної навчальної платформи (VPLP), з урахуванням проєктного 

інклюзивного освітнього компоненту (PIE) для підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів відповідно до потреб ринку праці, 

найкращих практик Європейського Союзу та Болонського процесу в Україні та 

Таджикистані. У рамках проєкту проведено виїзні зустрічі та обговорення з 

колегами з Литви та Таджикистану. 

У рамках виконання проєкту 15.02.2022 було відкрито Навчально-

практичну лабораторію цифрової економіки. Лабораторія була оснащена 

сучасною технікою для проведення фундаментальних та прикладних 

досліджень в галузі інноваційних цифрових технологій, розробки 
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мультимедійного освітнього і навчального контенту, розв’язання актуальних 

наукових проблем «цифровізації», з урахуванням проєктного інклюзивного 

освітнього компоненту для підготовки висококваліфікованих спеціалістів 

відповідно до потреб ринку праці, найкращих практик Європейського Союзу та 

Болонського процесу в Україні. Але внаслідок бойових дій повністю знищена… 

Від консорціуму українських партнерів за DigEco Диджиталізація 

економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану (DigEco 

618270-PP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP) направлено листа до Проєктного 

офіцеру Erasmus та керівництву Erasmus офісу в Україні щодо перерозподілу 

коштів консорціуму на користь нашого університету для відновлення 

Навчально-практичної лабораторії цифрової економіки і придбання необхідного 

обладнання. 

У 2022 році кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування виграла проєкт 

«Впровадження європейської циркулярної економіки через соціальне 

підприємництво як ідентичність EU4Business» ECEnt напряму Жан Моне. З 

01.09.2022 починається впровадження європейського досвіду в розвиток 

соціального підприємництва, в освітню діяльність для бакалаврів у тісній 

співпраці з європейськими колегами, представниками громадськості та бізнес-

спільноти. 

Кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування продовжує реалізовувати 4 

проєкти за програмою «Активні Громадяни» Британської Ради, які направлені 

на підвищення навичок з реалізації проєктів соціальної дії серед молоді, пошуку 

міжнародних та вітчизняних можливостей для розвитку, а також відвідувати 

вебінари психологів щодо боротьби зі стресами, вигоранням та взаємодією в 

цифровому середовищі, розвитку критичного мислення. 

З 30 жовтня по 4 листопада 2021 року громадською організацією 

«Подільська освітня платформа» у партнерстві із Жешувським університетом 

(Польща) у м. Жешуві реалізовано проєкт «Розбудова потенціалу соціальної 

активності серед молоді, включаючи розвиток потенціалу молодіжного 

соціального підприємництва: «проєкт ABCD». Учасниками проєкту стали 40 

осіб з України та Польщі, в тому числі – студенти та викладачі кафедри 

маркетингу та бізнес-адміністрування. 

У період з 18 по 24 листопада 2021 року Приазовським державним 

технічним університетом у партнерстві із Краківською Політехнікою імені 

Тодеуша Костюшка (Польща) у м. Кракові реалізовано проєкт «Україно-

польський молодіжний обмін «Техно-міст». Мета проєкту «Техно-міст» – 

розбудова потенціалу молоді щодо співпраці у сфері технічної і галузевої освіти 

задля адаптування до світових викликів майбутнього робочих місць, 

обумовленого впровадженням цифрових технологій. Учасниками заходу стали 

студенти та викладачі кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування. 

Отримання вчених звань 
Наказом МОН України від 07.04.2022 № 320 присвоєно вчене звання 

професора викладачу кафедри Калініну Олександру Володимировичу. 

Завідувач кафедри Мінц Олексій Юрійович 27.09.2021 отримав вчене 

звання професора за кафедрою фінансів і банківської справи. 



9 

У листопаді 2021 р. професору кафедри економіки підприємств 

Камишниковій Е.В. було присвоєно вчене звання професора, доценту кафедри 

Маматовій Л.Ш. було присвоєно вчене звання доцента по кафедрі економіки 

підприємств. 

Отримання нагород 
Доцентка кафедри Тетяна Горохова стала номінанткою щорічного 

Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року» в номінації «Маркетинг» 

(Сертифікат № 917 від 29.09.2021 р.). 

Директор ННІЕМ Хаджинова О.В. отримала від Національної академії 

наук України подяку за вагомий внесок у розвиток української науки та з 

нагоди Дня науки (11.05.2022 р.). 

Студентська наука 
Студенти усіх кафедр ННІЕМ брали участь у Всеукраїнських конкурсах 

наукових робіт, надіслали організаторам свої роботи. Але на жаль, у зв’язку із 

воєнним станом у країні, підсумки конкурсу не підбивалися. 

У вересні 2021 року студентка групи МК-21-М Сидоренко О. взяла участь 

у міжнародному проєкті Еразмус+ Ledoflife. 

Під керівництвом доцентки Тетяни Горохової студентка групи МК-21-М 

Сидоренко Олена подала наукову роботу та отримала відзнаку у 

Всеукраїнському конкурсі наукових робіт до 30-річчя Незалежності України. 

Перспективи: 

1. Збереження та розширення наукового потенціалу є одним із 

пріоритетних напрямів стратегічного розвитку ННІЕМ і університету в цілому, 

забезпечення якого має зосередитись на таких завданнях:  

по-перше, на підвищенні ефективності виконання наукових досліджень у 

межах бюджетно-кафедральної тематики;  

по-друге, спрямування наукового потенціалу ННІЕМ на забезпечення 

реальних потреб вітчизняної економіки через виконання госпдоговірної та 

грантової тематики;  

по-третє, орієнтація на збільшення обсягів фінансування наукових 

досліджень за рахунок загального фонду державного бюджету. 

2. Перспективний план розвитку інноваційно-технічної інфраструктури 

ННІЕМ на 2022-2025 роки передбачає відновлення Навчально-практичної 

лабораторії цифрової економіки; а також створення молодіжних креативних 

просторів для ефективної міжнародної співпраці в науковій сфері та 

популяризації наукової і науково-дослідницької діяльності (в рамках реалізації 

проєкту Жан Моне Project: 101047780 – ECEnt – ERASMUS-JMO-2021-HEI-

TCH-RSCH).  

3. Продовження реалізації міжнародних проєктів та подача нових заявок у 

співпраці з Європейськими та вітчизняними ЗВО та громадськими 

організаціями. 

4. Удосконалення організації навчально-методичної та науково-дослідної 

роботи викладачів з використанням світового досвіду. 

5. Залучення до роботи кафедр ННІЕМ провідних вітчизняних та 

закордонних фахівців. 
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6. Активізація участі в конкурсах науково-дослідних проєктів МОН 

України, НАН України, інших установ державної та приватної форм власності. 

7. Активізація участі в конкурсах міжнародних проєктів з метою 

проведення спільних наукових досліджень та навчальних програм з провідними 

науковими та навчальними центрами світу. 

8. Посилення роботи з опублікування результатів наукових досліджень 

співробітників у високорейтингових фахових українських та зарубіжних 

виданнях. 

9. Сприяння залученню співробітників, студентів, аспірантів кафедр до 

участі в міжнародних фахових наукових конференціях. 

10. Посилення наукової співпраці з установами НАН України та світу. 

11. Сприяння розвитку перспективних напрямів та методів наукової 

роботи кафедр, зокрема широкому впровадженню комп’ютерних методів та 

роботи з відкритими даними. 

12. Сприяння підвищенню якості науково-дослідної роботи кафедр 

шляхом забезпечення регулярного проведення наукових семінарів кафедр; 

організації щорічних міжнародних наукових конференцій. 

13. Створення сприятливих умов для підготовки та захисту дисертацій 

аспірантами та співробітниками кафедр. 

14. Подальше впровадження методів інклюзивного навчання здобувачів 

вищої освіти. 

15. Збільшення рівня якості диджиталізації освітнього процесу з 

використанням різноманітних цифрових інструментів. 

16. Організація та проведення тренінгів для молоді України та освітні 

теми, теми молодіжної участі та соціальної відповідальності з подальшою 

профорієнтацією. 

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Загальна інформація 

Навчально-науковий інститут сучасних технологій (ННІСТ) створено на 

основі провідних технічних факультетів ПДТУ: енергетичного та 

металургійного. 

Мета діяльності інституту – підготовка висококваліфікованих фахівців для 

підприємств виробничих галузей, що мають якісно нові сучасні знання, 

поєднуючи інженерні фахові компетентності з інноваційною компонентою, 

такою як Softskills-навички, критичне та аналітичне мислення, психологічна 

адаптивність, висока здатність до самоосвіти тощо. 

 До складу інституту входять 7 випускових кафедр, які забезпечують 

підготовку 5 провідних спеціальностей за 15 освітньо-професійними 

програмами. 

Війна в країні сповільнила розпочатий процес модернізації та оптимізації 

навчальних планів, введення нових дисциплін, актуальних для багатьох освітніх 

https://pstu.edu/uk/navchalno-naukovyj-instytut-suchasnyh-tehnologij
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjT9oK-p-X5AhWSuIsKHYiiCm8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjobs.innovecs.com%2Fuk%2Fblog%2Fsoft-skills-vazhlyvi-syogodni%2F&usg=AOvVaw0uMLgDO0ncFEt-40lEaOP1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjT9oK-p-X5AhWSuIsKHYiiCm8QFnoECAoQAQ&url=https%3A%2F%2Fjobs.innovecs.com%2Fuk%2Fblog%2Fsoft-skills-vazhlyvi-syogodni%2F&usg=AOvVaw0uMLgDO0ncFEt-40lEaOP1
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програм, але підтримка і небайдужість викладацького складу дозволили не 

втратити масово контингент студентів, оптимізувати кадровий склад та виконати 

поставлені завдання. 

Натепер плідно в ННІСТ плідно працюють 49 викладачів, з яких 9 докторів 

наук та 33 кандидати наук, що цілком достатньо для забезпечення якісного 

навчального процесу. Але ми ставимо перед собою завдання – залучення до лав 

університету нових співробітників, бажано, провідних науковців України та 

світу. 

Наукова робота 

Традиційно інститут демонструє лідерські позиції в науковому напрямі. 

Тут працювало і зараз працює багато славетних науковців та дослідників: 

1. Колектив учених ННІСТ (Семакова В.Б., Руських В.П., Семаков В. В., 

Гудим Л.О) отримав Патент UA148633 «Спосіб виробництва сирих 

залізовуглецевих окатишів», реєстрація від 01.09.2021, Бюл.№ 35 

2. В інституті традиційно проводилася потужна науко-дослідна робота. Це 

роботи пошукового, теоретичного та експериментального характеру, що 

виконуються з метою визначення технічної можливості створення нових 

технологій та матеріалів. 

Інститут продовжує науково-дослідну діяльність, отримав нове 

фінансування на нові дослідження, зокрема: 

- Розробка універсальних джерел живлення для забезпечення 

безперебійного електропостачання та відновлювально-ремонтних робіт в умовах 

бойових дій (№ держреєстрації: 0121U109774) – обсяг фінансування 333,900 тис. 

грн. 

- Науково-технічна розробка молодих учених: «Розробка універсального 

електротехнічного комплексу для забезпечення безперебійного 

електропостачання в польових умовах від різних джерел енергії» (№ 

держреєстрації: 0122U000283) з обсягом фінансування 700,000 тис. грн.. 

- Прикладна робота: Превентивне керування якістю металопродукції з 

листа та композитів для захисту спеціальної та броньованої техніки (№ 

держреєстрації: 0120U102154) з обсягом фінансування 218,280 тис. грн.. 

- Прикладна робота: Розробка інноваційних технологій формування 

метастабільних smart-модифікацій, які реалізують внутрішні ресурси 

підвищення властивостей функціональних матеріалів (№ держреєстрації: 

0120U102132) з обсягом фінансування 346,680 тис.грн 

- Науково-технічна розробка молодих учених: Розробка гібридних 

мультикомпонентних сплавів триботехнічного призначення та технології їх 

структурного модифікування застосуванням висококонцентрованих джерел 

енергії (№  держреєстрації: 0122U000325) з обсягом фінансування  789,000 

тис.грн. 

Всього обсяг фінансування із загального фонду в цьому році становить 

321,076 тис. грн., що на 65,27 тис.грн. більше, ніж заплановано. У тому числі 

обсяг фінансування НДР державних цільових програм та державного замовлення 

цього року становить більш ніж 216 тис.грн (пор. заплановано 150 тис.грн.). 

3. Впроваджено в навчальний процес 5 результатів розробок. Вийшла одна 
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монографія та 2 підручника. 

4. У поточному навчальному році опубліковано 72 статті, у тому числі : 

36 – у фахових виданнях,  

26 - у закордонних виданнях,   

31-  у міжнародних науковометричних базах даних (Scopus, Webometrics та 

інші). Це перевищує заплановані показники майже вдвічі. 

5. Кількість опублікованих тез доповідей – 38. 

6. В інституті наразі проходить стажування 1 докторант, 9 аспірантів 

навчаються в аспірантурі, захищена1 кандидатська дисертація. 

Проблеми та досягнення інституту 

Одним із основних загальних результатів роботи ННІСТ у минулому році 

вважаю розпочатий процес модернізації та оптимізації навчальних планів, 

введення нових дисциплін, актуальних для багатьох освітніх програм.  

Щодо основного загального результату весняного семестру, то ним є 

відновлення навчального процесу за всіма без винятку освітніми програмами на 

всіх рівнях підготовки після переміщення університету. А також вчасно 

проведена підсумкова атестація бакалаврів, підготовка та видача дипломів про 

вищу освіту. 

Також необхідно відзначити активну, як ніколи, роботу колективу ННІСТ 

у соціальних мережах. Багато в чому це стало можливим завдяки зусиллям 

заступника директора Сараєвої О.В. 

1. Кафедра «Електроенергетичних комплексів та систем» завершила грант 

USAID "EnergyLiteracyImplementation" щодо створення лабораторії 

поновлювальної енергетики та лабораторії віртуальної реальності на суму 2,6 

млн. грн. 

2. Найважливіші досягнення кафедри «Теорії металургійних процесів і 

ливарного виробництва»: 

- налагодження наукових та навчальних зв'язків з Гірничо- металургійною 

академією (AGH, Краків); 

- проведення конкурсу "Як добре Ви знаєте метали?" 

- відновлення 100% навчально-методичних матеріалів. 

3. Кафедра «Систем автоматизації та електроприводу»: 

- проєкт “Розробка універсального електротехнічного комплексу для 

забезпечення безперебійного електропостачання в польових умовах від різних 

джерел енергії” увійшов до числа переможців конкурсу наукових робіт та 

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених та отримав 

фінансування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету; 

- завідувачка кафедри Піднебенна С.К. отримала почесну винагороду 

Міністерства освіти і науки України "Кращий вчений". 

4. Кафедра «Металургії чорних металів». 

Впровадження результатів НДР "Розробка способів зменшення втрат 

корисного обсягу горна та підвищення дренажної спроможності в ньому 

коксової насадки з метою покращення ТЕП доменної плавки" у доменному цеху 

МК "Азовсталь" дозволило отримати фактичний економічний ефект на 76 млн. 

грн. та зменшити викиди СО2 в довкілля на 16,6 тисяч тонн. 
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5. Кафедра «Охорони праці та навколишнього середовища».  

Кафедра отримала договір на НДР щодо співпраці з Литвою «Дослідження 

метаногенезу водної рослинної біомаси з метою отримання альтернативного 

джерела енергії - паливного біогазу». Термін здачі робіт за договором до 20 

грудня 2022 року. Початок виконання роботи – червень 2022 року. Закінчення 

виконання роботи – грудень 2022 року. Загальна сума фінансування на 2022 рік – 

120000 грн. Проєкт розрахований на 2 роки, тому кафедра планує працювати над 

ним і у 2023 році. 

6. Кафедра «Хімічної технології та інженерії» вела грантову роботу. Так у 

2021-2022 навчальному році кафедра подавала заявку на грант «Sorption 

properties of syn the ticanionicclays» (Дистанційна стипендія для українських 

дослідників) від Інституту перспективних досліджень (Німеччина), але 

результати поки невідомо. 

Перспективи інституту: 

Вважаю доцільним зосередити увагу на таких напрямах діяльності ННІСТ: 

Міжнародне співробітництво 

Освітні і наукові проєкти, гранти, стажування викладачів, практики і 

включене навчання для студентів. 

Кадрова робота. 

Максимальне збереження навчального та організаційного потенціалу 

інституту. 

Модернізація наявних освітніх програм, підвищення їхньої 

конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. 

Модернізація навчального процесу.  

Сприяння дистанційній моделі організації навчального процесу як 

основній. Намагатися стати лідером дистанційної освіти в України.  

Використання концепції «перегорнутого класу». Відмова від традиційних 

лекцій. Всі лекції мають бути записані у відеоформаті та надані студенту для 

самостійного ознайомлення у зручний для нього час. Весь час «аудиторної 

роботи» із студентом має бути використаний для набуття навичок практичного 

використання отриманих знань та відповідей на запитання, що виникають.  

Маркетингова робота 
Поміркована, постійна, планомірна робота в соціальних мережах. 

Підвищення кваліфікації співробітників у цьому напрямі.  

 

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Загальна інформація 

Головною метою соціально-гуманітарного факультету є підготовка 

кваліфікованих фахівців, які володіють сучасними методами наукового пізнання, 

вміють на високому професійному рівні застосовувати отримані знання у 

забезпеченні діяльності різних державних установ, громадських організацій, 
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підприємств тощо. Як структурний підрозділ ПДТУ факультет формує 

соціально-культурну складову університету, сприяє вихованню свідомих та 

патріотичних громадян України, здатних до критичного та креативного 

мислення, творення державницьких інновацій. На факультеті навчаються 

майбутні фахівці з філології, соціальної роботи та туризму. 

Шість кафедр забезпечують роботу факультету, з них 4 спеціальні та 2 

загальноосвітні. Безперечно, війна внесла свої корективи в роботу підрозділу. 

На перший план з 18 квітня 2022 року вийшла кадрова робота, що полягала 

в налагодженні роботи кафедр, викладачів та співробітників підрозділів. 

Натепер проведена велика робота по відновленню роботи кафедр, і 

кадровий склад включає 22 викладачі на 6-ти кафедрах. З 1.09.2022 планується 

долучити до роботи 4 викладачі, з яких 2 доктори наук, 1 кандидат наук. Тобто 

питома вага викладачів зі ступенем та званням становить близько 77% (без 

урахування кафедри фізичного виховання – 84%). 

Відродження факультету 
Військова агресія росії та масовані бойові дії в місті Маріуполь повністю 

зруйнували університет, 11 корпусів перетворилися на  бетонні скелети без духу 

молодості та наукових перспектив. Приміщення кафедр, лекційних аудиторій, 

методичних кабінетів, деканату перестали існувати як місця зустрічі з майбутнім 

нашого міста. 

Особливо гірка втрата, гордість яку плекав весь факультет – новостворена 

лабораторія Цифрового туризму історії та культури та Соціологічна лабораторія 

розташовані на 2 поверсі 5 корпуса. На їхнє оснащення витрачено майже 6 

мільйонів гривень. Ці лабораторії мали відкрити новий перспективний шлях 

майбутнім фахівцям, які б поєднували знання з неінформаційних спеціальностей, 

на перший погляд, з інноваційними цифровими можливостями у напрямку 

розвитку міста Марії та Приазовського регіону. Але руйнування корпусів, 

блокада міста, обстріли артилерії та авіаційні удари не зламали і не закреслили 

українського майбутнього а ні науково-педагогічного складу факультету, а ні 

здобувачів освіти. Найголовніше, що залишилося незламним і непохитним – це 

наші знання та людські цінності, які впродовж багатьох років ми зміцнювали та 

виховували у наших студентах:любов  до Батьківщини, справедливість, чесність, 

доброзичливість, мужність та стійкість, а ще – професіоналізм.  

18 квітня 2022 року – розпочався етап відновлення онлайн- навчання для 

здобувачів вищої освіти, а згодом і можливість отримання диплома бакалавра та 

новий набір абітурієнтів на спеціальності. За невеликим реченням криється 

величезна робота колективу, робота, що ґрунву цьому світі, нехай навіть на 

різних континентах, але за однією ознакою та приналежністю – 

маріуполець/маріупольчанка. Відновлення навчального процесу в умовах 

релокації стало ще одним випробуванням для викладачів та студентів, адже 

технічне забезпечення було майже відсутнє, але прагнення до забезпечення 

права людини на освіту стало метою, яке означало продовження життя. 

Відновлення професійної діяльності на той момент означав повернення себе, 

усвідомлення себе живим і спроможним діяти, і не важливо чи 

виплачуватиметься заробітна платня чи взагалі залишиться працевлаштування на 
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посаді. Такої згуртованості та здатності до емпатії колектив факультету не 

переживав ніколи. Перерозподіл обов’язків, значне збільшення навантаження, 

викладання дисциплін, які необхідно опанувати і якісно за короткий проміжок 

часу – не стали викликом, а стали рятівним кругом. Наші студенти таку 

відданість професії заслуговували завжди, адже вони - наше майбутнє, тому доля 

кожного з них цікавила і продовжує цікавить інколи більше ніж свої особисті 

потреби. Відчуття підтримки і небайдужості дозволило масово не втратити 

контингент студентів, а десь навіть і перетнути межу неформального 

спілкування, все для того аби студенти могли відчути себе потрібними на будь-

якій території за умови прихильності до України. 

Наукова робота 

У 2021-2022 навчальному році, попри бойові дії факультет, зробив свій 

внесок до наукової скарбнички університету. 

 

Кількість публікацій по кафедрах факультету 

 

кафедра Кількість 

публікацій 

З них 

фахові 

Закордонні Наукометричні Монографії 

Туризму 15 6 6 7 1 

СіСР 14 5 3 1  

ФНіІУ 11 4 5 7 1 

Перекладу 10 3 2 3  

УМіСФ 10 6 1 4  

ФВіС 5 3 - 1  

Всього 65 27 17 23  

 

Отже, на факультеті було опубліковано 65 статей, з них – 27 у фахових 

виданнях, 17 - у зарубіжних, 23 – у науко метричних. Крім того, опубліковано 20 

тез доповідей. 

Підвищення кваліфікації 

У Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського 

відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора культурології 

к.філос.н., доцента, зав. кафедри ФНІУ Холодинської С. М., отримано диплом 

доктора наук (ДД № 011596 від 29.06.2021 р.). 

Мальцева О.В. отримала Диплом магістра спеціальності 231 Соціальна 

робота, рік закінчення 2021р. 

 К.іст.н. Сараєва О. В. отримала вчене звання доцента кафедри 

філософських наук та історії України (атестат доцента АД № 007688 від 29 

червня 2021 р.). 

Крім того : 

зав. кафедри Холодинська С. М. 07.10.21 р. отримала Сертифікат про 

участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Феномен культури 

постглобалізму», про професійну програму стажування обсягом 45 годин (1,5 

кредити ЕСTS) (листопад 2021 р.); отримала Сертифікат за активну участь у 
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роботі XIV International Science Conference «The oretical nsinpracticeandscience», 

December 21 – 24, 2021, Bilbao, Spain. Обсяг 24 години, 0,8 кредитів ЕСTS. 

Доценти Лаврова І. І., Філатова К.О., Межуєва І.Ю., Кечеджи О.В. : 

01.07.2022 р. дистанційно взяли участь у вебінарі «Практикум для педагогів : 

створюємо презентації» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Практичні 

прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС), отримано свідоцтва; у 

червні 2022 р. дистанційно брали участь в онлайн-тренінгу з копірайтингу 

«Огляд соціальних медіа та основи ефективних комунікацій в соціальних медіа».  

Доцент Сараєва О. В. в осінньому семестрі 2021-22 навч. р. брала участь у 

вебінарі за темою : «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням 

платформ GoogleMeet, GoogleClassroom»18 жовтня – 25 жовтня 2021 року 

м. Люблін (Республіка Польща).;  участь у вебінарі за темою : «USING 

OPPORTUNITIES OF CLOUD SERVICES IN ONLINE TRAINING WITH THE 

USE OF MICROSOFT TEAMS AND OFFICE 365 PLATFORMS». The skills 

improvement program (webinar) November, 2021 (Lublin, RepublicofPoland);  

Ташкінова О. А. Міжнародне стажування у Польщі 1.05.2022-30.07.2022 

PIAST за напрямом соціологія,   Курси вивчення польської мови , рівень А1. - 

1.04.2022-30.06.2022 - Варшавський університет , Польща 

Ташкінова О.А.,РоговськаО.О. та Любчук О.К. пройшли довгосторокове 

підвищення кваліфікації:  Національна академія педагогічних наук, ДВЗО 

"Університет менеджменту освіти" Центральний інститут післядипломної освіти. 

З1.02.2022-24.06.2022(180 годин. / 6 кредитів). 

Марченко І.Ф, Ташкінова О.А. з 07.07 по 02.12.2021 р. пройшли 

підвищення кваліфікації за програмою : «Кращі практики організації 

міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх програм в Україні» (обсяг 

програми : 180 годин/6 кредитів ЄКТС) та отримали Сертифікати від 

Інноваційного університету.  

Державний сертифікат про рівень володіння державною мови отримали 

МарченкоІ.Ф., Роговська  О.О., Любчук О.К 

Суровцева І.Ю., Ташкінова О.А. - Курси підвищення кваліфікації 

тренинговый курс  з програми «Статистичний аналіз із використанням 

статистики IBM SPSS (V25)». 25.10.21-31.01.2022. 

Досягнення факультету та міжнародна діяльність 

1. Соціально-гуманітарний факультет у 2021-2022 роках продовжив 

втілювати потужний проект «Розвиток культурного та туристичного потенціалу 

сходу: розширення цифрового потенціалу ПДТУ для покращення сфери 

культури і туризму» (грантова угода № MAR-038-G-013-2021) за 

підтримки USAID «Економічна підтримка Східної України» (ERA) та 

«Демократичне врядування у Східній Україні» (DG East).  Було відкрито 

цифрову лабораторію, оснащення якої було унікальним серед ЗВО України. У 

рамках проєктних угод було придбано комп’ютери з ліцензійним програмним 

забезпеченням, панорамну відеокамеру, телефон з професійною фото- та 

відеозйомкою, мультимедійну дошку, 3D-сканер та принтер. На жаль, зараз все 

це знищено… У рамках проєкту 15 викладачів факультету опанували роботу з 

програмним забезпеченням (AdobeCreativeCloud, Autodesk 3dsMax ),створили 
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макети та чернетки туристичних цифрових продуктів, інтегрували створений 

матеріал в програмний продукт. 

Три співробітника факультету пройшли навчання з ПЗ SPSS (статистичний 

пакет). 

2. Підготовка ліцензійної справи ОКР «Магістр» з 242 спеціальності – 

отримання ліцензії; 

3. На факультеті було опубліковано 2 монографії, 65 статей, з них – 27 у 

фахових виданнях, 17 - у зарубіжних, 23 – у наукометричних. Опубліковано 20 

тез доповідей. 

4. Отримано зав. кафедри, проф. Любчук О.К. сертифікат на авторське 

право на діагностичну методику в США. 

5. З 26 штатних викладачів (що планують почати роботу н новому навча 

льному році): 14 – кандидатів наук, 6 – докторів наук, 6 –без ступеня.Тобто 

питома вага викладачів зі ступенем та званням складає 77% (не враховуючи 

кафедру фізичного виховання – 84%) 

6. Усі викладачі кафедри УМСФ отримали статус державних 

екзаменаторів зі встановлення рівня володіння українською мовою, наданий 

Державною комісією з української мови; упродовж серпня 2021 – лютого 2022 

рр. усі викладачі брали активну участь у перевірці усної частини державного 

екзамену з української мови для держслужбовців. Після війни, переконані, 

роботу буде продовжено. 

7. Успішна робота в межах Програми малих грантів, яка адмініструється 

ICAP: Єднання в межах Програми ООН  із відновлення та розбудови миру, за 

підтримки ГО «Майстерня думок» (спільно з кафедрою ФНтаІУ) (Турнір Миру 

"Арт-Історія єднає молодь"); керівник – доцент кафедри УМСФ Пономарьова 

Л.В. Також, продовження проєктної роботи кафедри СіСР у співпраці з ГО 

“Майбутнє Маріуполя” та Міжнародним відділом ПДТУ (подано проєктну 

заявку). 

8. Продовження співпраці з Радою молодих учених при МОН України 

(зав.кафедриТашкінова О.А. увійшла до складу консультантів РМУ при МОН 

України - серпень 2022 року); 

9. Наприкінці навчального року доц. Лаврова І.І. підготувала та подала 

проєктні заявки : 1) «Культура України в іграх» на конкурс заявок в рамках 

Програми «Конкурс для спікерів онлайнових нетворкінгових подорожей до 

України для діячів культури з Німеччини», House of Europe.; 2)  «Як розповісти 

про українську культуру» на Воркшоп «Міжнародна культурна співпраця під час 

війни в Україні» 13–14.07.2022, House of Europе.  

Проблеми факультету 

Основною проблемою факультету є кадровий склад кафедр. Групи 

забезпечення спеціальностей, враховуючи вимоги НАЗЯВО, сформовані не в 

повному обсязі – не вистачає НПП. Це є суттєвою проблемою, враховуючи 

великий обсяг навчального навантаження за ОП і низький рівень штатного 

забезпечення викладачів кафедри. У таких умовах викладачі, які втратили все 

матеріальне у місті Маріуполі та вимушені з “нуля” розпочинати своє життя в 

інших містах, вимушені виконувати велике навантаження за незначну оплату 
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праці. Крім того, слід зазначити, що більшість методичного забезпечення 

освітніх компонентів було втрачено. Отже, викладачі вимушені зараз повністю 

відновлювати методичне забезпечення освітніх компонентів. Це є ще 

додатковим навантаженням. Також, слід враховувати те, що практично всі 

кафедри очікує акредитація магістерських освітніх програм.  

Перспективи факультету 

Наразі факультет не планує зупинятися. Наші плани досить амбітні, ми 

точно не здались і продовжимо працювати ще згуртованіше. 

1. Одним з перспективних напрямів роботи факультету буде 

проєктна та міжнародна діяльність. На кафедрі існує дві ГО, одна з яких з 

гучною назвою «Майбутнє Маріуполя», що зобов’язує нас працювати ще 

інтенсивніше.  Наразі кафедра СіСР та кафедра УМіСФ працює над розробкою 

та поданням грантової заявки від ГО «Майбутнє Маріуполя», до Посольства 

Фінляндії. Мета є згуртування, соціалізація, інтеграція молоді міста Маріуполь, 

яка виїхала у громади на підконтрольні території, за кордон або залишається в 

окупованому місті, але підтримує українську державність.  (Ташкінова О.А., 

Роговська О.О., Біленька В.В. ,Пономарьова Л.В),  

Продовження проєктної роботи факультету у співпраці з ГО “Майбутнє 

Маріуполя” та Міжнародним відділом ПДТУ (подано проєктну заявку). Тема:  

Забезпечення гідних житлових умов викладачів і студентів ДВНЗ «ПДТУ», який 

був тимчасово  переміщений у м Дніпро (Біленька В.В.).  

У рамках покращення міжнародної співпраці завідувачкою кафедри 

соціології та соціальної Ташкіновою Оксаною проведено соціологічне 

дослідження у співпраці з кафедрою  соціології Варшавського університету 

(ISNS UW). Тема: Українки у Варшаві: тимчасове перебування за часів війни. За 

результатами дослідження публікацію у науковому журналі з соціології.  

Серед напрямів діяльності є організація та проведення Всеукраїнської 

школи волонтерства для молодих учених, проведення соціологічних опитувань 

серед молодих учених України. 

Варто також зазначити, що розпочалась реалізація проєкту за підтримки 

BritishEmbassy, BritishCouncil. та ActiveCitizens, в рамках якого будуть проведені 

4 вебінари для різних категорій населення з актуальних питань сьогодення, які 

стосуються протидії та запобігання стресу, інформаційного навантаження, 

гендерної рівності та емоційного вигорання. Реалізація проєкту надає 

можливість для участі студентам, співробітникам та всім зацікавленим 

особам.(Роговська Ольга) 

Розпочалася участь доц. Сараєвої О. В. у гранті німецького історичного 

інституту у Варшаві під керівництвом Фонду Макса Вебера. Тема проєкту : 

«Соціокультурні ініціативи діяльності органів місцевого самоврядування 

України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : джерелознавчий аспект; 

Кафедра ФНіІУ планує  участь у Міжнародомупроєкті «Знайомство 

через культуру», який буде реалізований у Німеччині. Мета проєкту : 

знайомство, взаємодія, співпраця української та німецької молоді, та проведення 

комунікаційної культурно-історичної гри «Арт-історія України». Підтримку в 
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реалізації ігор надають : програма МітОст з kul'turae.V., а також Державна 

асоціація культурної освіти молоді в Тюрінгії ( доц. Лаврова І. І.); 

2. Другий і не менш важливий напрям – це оновлення кадрової 

роботи в напрямі підготовки до акредитації освітніх програм. 

Уже в цьому навчальному році планується прийняти на роботу у штат 2-х 

докторів наук та 1-го кандидата наук за напрямками: германська філологія та 

соціальна робота. Кожен із них приходить зі своїм науковим напрямом 

діяльності. 

Для забезпечення успішної акредитації за напрямом «Туризм» викладачі 

Любчук О.К. та Сахно С.В. будуть підвищувати свій професійний рівень в 

магістратурі за ОП «Туризм» 

Кафедра УМіСФ почала співпрацю з польськими університетами задля 

залучення носіїв польської мови до навчання фахівців у цьому напрямі. 

Наразі практично всі кафедри СГФ є більш-менш укомплектовані та 

можуть продовжувати роботу в повному обсязі. 

3. Планується продовження удосконалення навчальної та 

методичної роботи факультету відповідно до вимог до забезпечення якості 

вищої освіти в Україні та планом оновлення навчально-методичного 

забезпечення освітніх компонентів освітніх програм, продовження наукової 

роботи кафедр через проведення наукових досліджень, публікацію статей, участь 

у наукових конференціях; 

На факультеті у цьому році планується дві монографії(кафедра УМіСФ, 

кафедра перекладу) та навчальних посібника з грифом ПДТУ(кафедра туризму, 

кафедра СіСР) 

Важливим напрямом роботи кафедри є участь викладачів кафедри у 

тренінгах з підвищення викладацької майстерності науково-педагогічних 

працівників ПДТУ через проведення тренінгів, майстер-класів (Ташкінова О.А., 

Роговська О.О. у співпраці з Пономарьовою Л.В.). 

У новому навчальному році планується впровадження нової дисципліни за 

вибором студентів - “Основи формування професійного іміджу” з метою 

формування у майбутніх фахівців  базових навичок самопрезентації у 

професійній спільноті , створення власного професійного образу у відповідних 

соціальних мережах та професійних спільнотах.  

Вже традиційним є проведення Всеукраїнського науково-практичного 

круглого столу з проблем та перспектив розвитку сучасної соціальної роботи, 

круглих столів та конференцій з розвитку туризму. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Факультет інформаційних технологій ДВНЗ «Приазовський державний 

технічний університет» є одним з найбільш перспективних навчально-наукових 

підрозділів університету і  налічує у своєму складі 6 кафедр, з яких 5 є 

випусковими: кафедра автоматизації і комп'ютерних наук, кафедра біомедичної 
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інженерії, кафедра вищої та прикладної математики, кафедра інформатики, 

кафедра комп’ютерних наук, а також загальноосвітня кафедра фізики. 

На факультеті готують бакалаврів та магістрів з комп'ютерних наук, 

прикладної математики, біомедичної інженерії, автоматизації та комп'ютерно-

інтегрованих технологій. 

Основними напрямами роботи факультету є підготовка ІТ-фахівців за 

такими напрямками, як розробка програмного забезпечення, системне 

адміністрування та адміністрування баз даних, математичне моделювання та 

математичні методи дослідження, розробка та експлуатація обчислювальних 

комплексів, мереж та автоматизованих систем управління на виробництві, 

розробка та впровадження інформаційних систем, розробка сучасних 

програмних і апаратних засобів і комп'ютерно-інформаційних технологій для 

автоматизованих систем управління технологічними процесами, об'єднання 

професійних інженерних знань електроніки та інформаційних технологій з 

медичними знаннями, підготовка фахівців в галузі освіти тощо. 

У 2021-2022 навчальному році на факультеті інформаційних технологій 

працювало 58 науково-педагогічних працівників, з яких 7 докторів наук (12%) та 

35 кандидатів наук (60%). Переважна більшість науково-педагогічних 

працівників факультету інформаційних технологій виявили бажання працювати 

в університеті й у 2022-2023 році, що є запорукою подальшого розвитку 

факультету. 

Наукова робота 

У 2021/2022 навчальному році на факультеті інформаційних технологій 

опубліковано: 4 монографії (одна з яких зарубіжна і одна - участь у 

колективній): 

 кафедра вищої та прикладної математики  - 1 монографія (Холькін О.М.) 

Kholkin A. Spectral Properties of a Non-Self-Adjoint Differential Operator with 

Block-Triangular Operator Coefficients / A. Kholkin // Recent Developments in the 

Solution of Nonlinear Differential Equations. / Edited by B. Carpentieri. – London: 

IntechOpen, 2021. – p. 43 - 63. 

 кафедра біомедичної інженерії – 2 монографії (Єфременко Б.В., 

Єфременко В.Г., Азархов О.Ю.); 

 кафедра комп’ютерних наук – 0,33(Федосова І.В.) 

1. Розроблено навчальний посібник – кафедра біомедичної інженерії 

(Єфременко Б.В., Єфременко В.Г., Азархов О.Ю.); 

2. Видано 63 статті, з яких у фахових виданнях України – 32;у зарубіжних 

виданнях – 15;у міжнародних наукометричних базах даних – 29; 

3. Опубліковано – 97 тез доповідей; 

4. Впроваджено 3 патенти на корисну модель (Ковалевський І.А) та 1 

авторське свідоцтво (Щербаков С.В., Черевко О.О.); 

5. За участю студентів опубліковано 34 статті та 58 тез доповілей. 

Викладачі факультету інформаційних технологій активно брали участь у 

міжнародних конференціях в онлайн-форматі у наступних країнах: Боснія та 

Герцеговина, Бельгія (м. Брюссель), Туреччина (м. Стамбул), Великобританія 

(м. Манчестер, м. Брайтон), Японія (м. Токіо), Канада (м. Ванкувер), Німеччина 



21 

(м. Гамбург) тощо. 

Також викладачі ФІТ взяли участь в міжнародних конференціях з 

інформаційних технологій та математичних наук: UkrMiCo-2021 (м. Київ), IEEE 

«CSIT-2021» (м. Львів), MROL-2021 (м. Херсон), CoSinE-2021 (м. Херсон), 

«Differential Equations and Control Theory» (м. Харків), «Environ mental 

Sustainabilityin Natural Resources Management» (м. Одеса), «The oretical and 

empirical scientificresearch: conceptandtrends» (м. Вінниця) тощо. 

Науково-дослідна робота студентів 
На факультеті інформаційних технологій було подано 11 науково-

дослідницьких робіт студентів: БМІ – 3, ВТ – 3, КН – 4, КМ – 1. Крім того, 

кафедрою фізики було відправлено 2 роботи студентів інших факультетів. 

За результатами 2 туру Всеукраїнського студентського наукового конкурсу 

було здобуто 2 призові місця: 

– I місце – студент групи КІ-20-М Павловський І.А. (студент трагічно 

загинув під час військових подій у Маріуполі), тема роботи «Інтелектуальна 

система діагностики захворювань легенів із застосуванням нейронної мережі», 

секція «Систем автоматизованого проєктування та комп'ютерного моделювання» 

(Хмельницький національний університет). Науковий керівник – к.ф.-м.н., доц. 

Гранкін Д.В.; 

– II місце – студент групи КН-21-1 Біленко А.П., тема роботи «Система 

комп'ютерного моделювання фізико-хімічних процесів на просторово-

неоднорідній поверхні», секція «Інформаційні системи та технології» 

(Хмельницький національний університет). Науковий керівник – к.т.н., доц. 

Левицька Т.О.; 

– III місце – студентка групи БМІ-18 Катрич В.О. Науковий керівник – 

к.т.н., ст. викл. Сілі І.І. 

Також II місце посіла студентська робота під керівництвом зав.каф. фізики, 

д.т.н., проф. Єфременка В.Г. 

Крім того, було відправлено роботи студентів ФІТ: Омельяненко C.С.  

(гр. ВТ-19, керівник Тузенко О.О.), Гвоздієнко Д.Ф. (гр. ВТ-19, керівник 

Кривенко О.В.), Палій І.Д. (гр. КН-21-М, керівник Проніна О.І.), Решетніков А.О. 

(гр. КН-21-М, П’ятикоп О.Є.), Сіромаха А.Г. (гр. КН-21-М, Левицька Т.О.), 

Малишев О.І. (гр. КМ-20-М), Московцова А.Д. (гр. БМІ-17), Зайцев Д.В. (гр. БМІ-

19, керівник Сілі І.І.). На жаль, більша частина конкурсів було скасовано у зв’язку 

з воєнним станом. 

Проведення олімпіад та конференцій, участь студентів 

18 вересня 2021 року на базі кафедри інформатики пройшов І етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ICPC-Ukraine-2021,в 

якому взяли участь 12 команд. Студенти ФІТ посіли призові місця:  

– I місце – команда «PSTU-triplet» (Біленко А., КН-20-1, Гузь В., ВТ-21, 

Омельяненко О., ВТ-19),  

– II місце – команда «PSTU-ThreeWireless» (Симон М., Оржеховський М., 

Григор’єв В. - ВТ-21-М). Тренер обох команд – к.т.н., доцент кафедри 

інформатики Сергієнко А.В. 

ІІ етап ICPC-Ukraine-2021 відбувся 16 жовтня 2021 року також на базі 
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кафедри інформатики. Від ДВНЗ «ПДТУ» участь взяла команда ФІТ «PSTU-

triplet». Сергієнко А.В. була нагороджена грамотою за активну участь в 

організації та проведенні відбіркових етапів студентської Першості світу з 

програмування ICPC-2021. 

24 листопада 2021 р. факультетом інформаційних технологій організовано 

та проведено в форматі онлайн III Всеукраїнську конференцію молодих учених 

«Актуальні питання розвитку інформаційних технологій» (АПРІТ-2021), до якої 

були залучені викладачі, аспіранти, студенти вишів та коледжів. За результатами 

конференції видано збірник тез. 

Міжнародна діяльність 

У період з 18 по 24 листопада 2021 року ДВНЗ «ПДТУ» у партнерстві із 

Краківською Політехнікою імені Тодеуша Костюшка (Польща) у м. Кракові 

реалізовано проєкт «Україно-польський молодіжний обмін «Техно-міст». Від 

факультету інформаційних технологій участь у проєкті взяли викладачів 

Єфременко В.Г., Сілі І.І., Міроненко Д.С., а також студенти групи БМІ-19 

Ангеловська О., Бондаренко А., Зайцев Д., Мурашова К. 

Звершено участь кафедри біомедичної інженерії в реалізаціїї міжнародного 

проєкту «Erazmus K2 + BioArt». Завдяки цьому проєкту на кафедрі було відкрито 

4 лабораторії («Біонічна лабораторія 3D друку», «Лабораторія біотробологічного 

тестування», «Лабораторія віртуальної реальності», Лабораторія діагностики 

медичного обладнання»). 

Зав. каф. фізики, проф. Єфременко В.Г. взяв активну участь в укладенні 

договору про співробітництво ДВНЗ «ПДТУ» з Інститутом Словацької Академії 

наук та університетом м. Падуя. У 2022 році укладено два договори на 

міжнародні НДР – зі Словаччиною та Китаєм. 

Кафедра фізики та особисто проф. Єфременко В.Г. продовжує міжнародне 

співробітництво з університетом м Яніна (Греція), університетом м Йена 

(Німеччина), Муроранським інститутом технології (м Муроран, Японія), 

Інститутом стали м Каїр (Єгипет), Університетом науки і технології ( м Ухань, 

Китай), Норвезьким університетом науки і технології (м Тронгейм). 

Проф. Єфременко В.Г. в рамках наукового співробітництва був у 

відрядженнях у Греції, Італії, Словаччині. 

Зав. каф. інформатики, доц. Міроненко Д.С. взяв участь в реалізації 

3 проєктів: BioArt, DigEco, DGEastand ERA Cross-SectoralActivity. 

В.о. зав.каф. автоматизації і комп’ютерних технологій, доц. 

Ковалевський І.А., який наразі знаходится в м. Хайфа в Ізраїлі,  веде активну 

роботу з налагодження міжнародного співробітництва зІнститутом металів, який 

входить до складу ХайфськогоТехніону(Ізраїль). З цим вишем ще у 2019 році 

ДВНЗ «ПДТУ» підписав генеральна угода про академічне співробітництво.Угода 

передбачає спільні публікації та участь у конференціях по адитивним 

технологіям. 

Кафедрою комп’ютерних наук встановлено зв’язок з відомою компанією 

«Aptiv» (Польща), яка спеціалізується на розробці нових пристроїв та рішень у 

сфері безпеки транспорту за ІТ-технологій. Доц. каф. КН П’ятикоп О.Є. 
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підтримується зв’язок з «AcademyofSciencesandArts» (BosniaAndHerzegovina), а 

доц. Левицькою Т.О. – з «UniversityofBasel» (Швейцарія). 

Підвищення кваліфікації викладачів 

Викладачі факультету постійно підвищували свій профксіоналізм 

протягом 2021-2022 навчального року. 

Зав. каф. комп’ютерних наук, проф., д.пед.н. Федосова І.В. взяла участь у 

II Міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Разом із визначними 

лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для 

формування успішної особистості та трансформації оточуючого світу» (12 

серпня-12 жовтня 2021 року). Також Федосова І.В. була учасницею наступних 

програм підвищення кваліфікації: «Медійність та інтерактивність як основи 

успішних навчальних методик»; «Проектний менеджмент» для кадрового 

резерву; програми підвищення кваліфікації від miksdigital.com. 

Доцент кафедри комп’ютерних наук, к.т.н. Левицька Т.О. взяла участь у II 

Міжнародній програмі підвищення кваліфікації «Видатні особистості: вивчення 

досвіду та професійних досягнень для формування успішної особистості та 

трансформації оточуючого світу». 

Зав. каф. інформатики, доц., к.т.н. Міроненко Д.С. взяв участь та пройшов 

міжнародні тренінги для викладачів з роботи зі студентами з інклюзією 

«Inclusiveeducationtrainingforteachersandstakeholders» у рамках реалізації проєкту 

«DigEco» 27-29 січня 2022 р. Також в рамках цього проєкту він взяв участь у 

Міжнародній програмі стажувань «Тиждень цифрової економіки». 

Доц. каф. інформатики, к.т.н. Волощук С.О. взяв участь у грантовій 

програмі «Освітні гранти», в рамках якої пройшов до другого туру та отримав 

заохочувальний приз. 

Доцент кафедри інформатики, к.т.н. Кривенко О.В. пройшла цільові 

стажування, організовані навчально-виробничим центром «Прогресстех-

Україна». Отримані компетенції впроваджено у нові курси «Архітектура та 

технології Інтернет-речей» та «Гнучке управління проектами». 

У рамках реалізації грантового договору «Підтримка дистанційного та 

цифрового навчання для Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський  державний  технічний університет», який ПДТУ уклав з 

Агентством США з міжнародного співробітництва USAID наприкінці 2021 року 

було проведено ряд тренінгів за темою: «Навчання роботі з програмою 

«Adobe Premiere Pro». Від факультету інформаційних технологій участь взяли 

доц. Міроненко Д.С., Лупаренко О.В., Левицька Т.О., Литвин Г.М., а також ас. 

Чих Я.А. Це дозволило викладачам університету створити відеолекції, 

відеоматеріали для лабораторних та практичних робіт, 3D-моделі тощо із 

використанням сучасних ІТ-технологій для подальшого інтегрування їх у 

навчальний процес.  

Досягнення факультету 

Актуальні ІТ-дисципліни, співпраця в ІТ-фірмами, комерціалізація. 

1. У 2020/2021 навчальному році було оновлено навчальні плани 

спеціальностей факультету інформаційних технологій з точки зору актуалізації 

предметів та перенесення ряду спеціальних дисциплін на молодші курси. 
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Вперше було прочитано такі дисципліни, як «Архітектура і технології Інтернет-

речей», «Блокчейн, управління інноваціями та дизруптивнітехнології», «Гнучке 

управління проектами», «Інформаційний бізнес», «Машинний та комп'ютерний 

зір», «Управління великими даними», «Машинне навчання на Python».  

2. До каталогу вибіркових додано найсучасніші дисципліни,  викладання 

яких буде проводитися в наступні навчальні роки: «Підтримка і адміністрування 

офісного обладнання», «ІТ в ігровій індустрії», «Frontend програмування», 

«MVC фреймворкиbackend-технологій», «Основи ведення інформаційного 

бізнеса», «Основи верстки сайтів», «Розробка ігрових прикладень з 

використанням UNITY 3D», «Кібербезпека цифрової економіки», 

«Кібертероризм та інформаційні війни в політиці і бізнесі», «Комп’ютерний 

дизайн та 3D моделювання», «Системи з самоорганізацією та самонавчанням», 

«Технології Blockchain та криптовалюта». 

3. У 2021-2022 навчальному році  було ліцензовано спеціальність 163 

«Біомедична інженерія» за освітнім рівнем «магістр», за якою у 2022/2023 

навчальному році вже проходить прийом абітурієнтів, у тому числі на бюджетну 

форму навчання. 

4. В осінньому семестрі за участі зав. кафедри комп’ютерних, проф. 

Федосової І.В. наук було організовано проведення круглого столу і підписання 

Меморандуму про співпрацю з КЗ «Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеню №7». Крім того, викладачами кафедри комп’ютерних наук (Левицька Т 

.О., П’ятикоп О. Є., Проніна О.І., Альошин С. В.) булопроведено ряд занять для 

учнів Маріупольського міського технологічного ліцею за затвердженим планом. 

5. Продовжується практика викладання окремих дисциплін ФІТ 

представникми ІТ-фірм, наприклад: «Технології програмування», «Теорія 

програмування», «Програмування та підтримка веб-застосувань» тощо. 

6. Магістри ФІТ в осінньому семестрі проходили практику в фірмах-

партнерах м. Маріуполь (ТОВ «КамповТехнолоджі», ФОП Гадашевич, 

ТОВ «ТВП Формат», ТОВ «Єдина точка доступу», ТОВ «Байт Україна», 

ФОП Тимофєєв, ФОП Черепанов тощо), а також на металургійних 

підприємствах міста. У зв’язку з воєнним станом ФІТ розширив базу практики 

на інші міста та країни, продовжуючи співпрацю з переміщеними ІТ-фірмами. 

Так, було укладено договори з Інститутом телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору НАН України (м. Київ), де проходили практику 

студенти групи кафедри вищої та прикладної математики. Зараз ведеться робота 

з підписання договору на практику з фірмою «EhfDatadwell» в Ісландії для 

магістрів кафедри інформатики. 

7. Завідувач кафедри фізики, д.т.н., проф. Єфременко В.Г. був 

нагороджений подякою Президії Національної академії наук України «За 

вагомий внесок у розвиток української науки, самовіддану працю і підтримку 

наукової й освітньої діяльності в регіонах України в сучасних умовах та з нагоди 

Дня науки». Також Єфременко В.Г. був нагородженй дипломом І ступеня за 

високі досягнення у науковій діяльності і почесною грамотою ректора. 

8. Доц. каф. фізики, к.т.н. Чабак Ю.Г. у 2021 році присуджено Премію 

Верховної Ради України для молодих учених. 
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9. Викладачі кафедри АіКТк.т.н., доц. Кравченко В.П. та ст. викл. 

Ісаєв А.Б. були нагороджені ювілейними медалями ДВНЗ «ПДТУ» –«90-років» 

та «Заслуженому працівнику університету за сумлінну працю» відповідно. 

10. На ФІТ у 2021/2022 навчальному році обсяг фінансування із загального 

фонду склав 410 тис. грн., обсяг надходжень до спеціального фонду – 

1257,40 тис. грн.На кафедрі фізики виконуються дві держбюджетні НДР з 

фінансуванням МОНУ. Керівники – зав. каф. фізики, проф., д.т.н. 

Єфременко В.Г., та доц. каф. фізики, к.т.н. Чабак Ю.Г. На кафедрі фізики 

завершено виконання 2  госпдоговірних НДР та грантового проєкта, який 

фінансується Державним фондом досліджень України. 

В рамках комерціалізації результатів наукової діяльності структурних 

підрозділів кафедрами комп’ютерних наук та інформатики було організовано і 

проведено серію майстер-класів згідно з програмою форуму для слухачів зі 

складу студентів університету. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Загальна інформація 

Основна мета діяльності  факультету транспортних технологій полягає у 

здійсненні якісної освітньої, наукової та виховної роботи, наданні освітніх 

послуг, розвитку перспективних наукових напрямів у галузі транспорту, 

організації перевезень та управлінні на транспорті, інтелектуальних 

транспортних систем, транспортно-логістичних процесів та технологій, а також 

підвищенні культурно-етичного та інтелектуального рівня випускників в обсязі 

ліцензії випускаючих кафедр. 

До складу факультету входить чотири кафедри: кафедра транспортних 

технологій підприємств; кафедра рухомого складу транспортних систем; 

кафедра технології міжнародних перевезень і логістики; кафедра 

автомобільного транспорту. 

Попри всі труднощі, що випали на долю факультету, підрозділ працює, 

випускає студентів та здійснює набір студентів на новий навчальний рік. Наразі 

до складу факультету входить  11 викладачів, з них: 1 професор, д.т.н., 7 

доцентів, к.т.н., 3 ст. викладача. Кадрова робота триває. Факультет  займається 

якісним  оновленням кандидатами та докторами наук. 

Проєктна та міжнародна діяльність 

Протягом  вересня – листопада 2021 року на факультеті транспортних 

технологій велась активна профорієнтаційна та наукова робота зі школярами, 

ліцеїстами та студентами коледжів з підготовки до участі у ювілейній ХII 

регіональній науково-практичній конференції школярів «Транспорт, екологія, 

менеджмент, логістика» за участю USAID проєкту «Енергетична безпека» 

спільно з енергетичним факультетом ДВНЗ «ПДТУ». 

16 грудня 2021 року факультетами було проведено ХII  регіональну 

науково-практичну конференцію школярів «Транспорт, екологія, менеджмент, 
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логістика» за участю USAID проєкту «Енергетична безпека», участь у якій взяли 

більше 100  учасників-доповідачей. Переможці у 5 секціях були нагороджені 

цінними подарунками та дипломами, наукові керівники відмічені подяками, всі 

учасники конференції отримали сертифікати та набори учасників. Захід було 

висвітлено у засобах масової інформації міста та України, у соціальних мережах. 

У 2021-2022 навчальному році факультет транспортних технологій 

продовжив роботу в рамках міжнародного проєкту «Creng». Викладачі 

факультету к.т.н., зав. каф. транспортних технологій підприємств Маслак Г.В., 

Хара М.В., к.т.н., зав.каф. технології міжнародних перевезень і логістики Лямзін 

А.О., доцент кафедри Ніколаєнко І.В., к.т.н., доцент кафедри транспортних 

технологій підприємств Воропай В.С., старший викладач  Український Є.О стали 

учасниками он-лайн європейського стажування 14-17  лютого 2022 р. (2 кредита 

ЕКТС) у Варшавському політехнічному університеті (Польща) за участю 

Технічного університету Берліна (Німеччина) і  Політехнічного університету О-

де-Франс (Франція).  Отримані сертификаті про проходження кваліфікації.  

За результатами стажувань були проведені зустрічі з обміну досвідом з 

викладачами факультету для продовження роботи за новою освітньою  

програмою для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня 275.03 

«Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг». Все методичне 

забезпечення нової освітньої програми розміщено на сайті НМЗ и сайті 

дистанційного навчання і було опробіровано у 2019-2020 і 2021-2022 н.р.  

В рамках проєкта була видана колективна монографія «Інжинірінг криз і 

ризиків транспортних послуг». 

До видання підготовлена ще одна монографія в рамках проекта «Creng» на 

англійській мові (доц. Ніколаєнко, доц. І.ВХара М.В. і доц. Лямзін ).  

Підготовлений финальній звіт з проєкту, який принятий и схвалений в 

липні 2022 р.  

Нажаль, негативним фактором є втрата комп’ютерного обладнання для 

офісу і лабораторії CRENG – PSTU через бойові дії. 

Підвищення кваліфікації 

Попри непрості обставини викладачі кафедр факультету активно 

користувалися можливостями проходження підвищення кваліфікації впродовж 

цього навчального року. 

Міністерство освіти і науки України за підтримки Google Україна задля 

розширення можливостей використання цифрових інструментів для організації 

дистанційного навчання й підвищення ефективності освітнього процесу 

організовано безоплатне навчання за курсом «Цифрові інструменти Google для 

закладів вищої, фахової передвищої освіти», яке відбулося з 04 по 18 жовтня 

2021 року. Доценти Маслак Г.В., Ніколаєнко І.В., Хара М.В., ст. викл. Красулін 

пройшли підвищення кваліфікації і отримали сертифікати 30 годин 

(1 кредиту ECTS). 

З 13 січня по 24 лютого доценти Хара М.В., Ніколаєнко І.В пройшли 

підвищення кваліфікації і отримали сертифікати (0,2 кредита ЕКТС) в рамках 

серії вебінарів на тему: «Аналіз грантової підтримки та ефективності співпраці в 

WebofScience та InCites» на яких було розглянуто питання, як знайти і 
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проаналізувати результати діяльності установ, використовуючи базу даних 

WebofScience та аналітичний інструмент InCites, як здійснювати за допомогою 

зазначених ресурсів пошук партнерів для співпраці та шукати інформацію про 

джерела фінансування досліджень. 

З 10.05-14.05.22, 16.05-29.10.22, 31.10-04.11.22 зав. каф. Маслак А.В., 

доценти Хара М.В., Ніколаєнко І.В. проходили підвищення кваліфікації у 

Київському Університеті Менеджменту освіти у группі «Коучингові технології у 

діяльності фахівців системи освіти», після закінчення курсів викладачі 

отримають сертифікати. 

Наукова діяльність 

Щодо наукової складової на факультеті: 9 жовтня 2021 року у 

Житомирському  технічному університеті відбувся успішний захист 

кандидатської дисертації старшого викладача кафедри автомобільного 

транспорту Українського Є.О;  

Доценти факультету Лямзін А.О., Жілінков О.О., Хара М.В., Ніколаєнко 

І.В. опублікували 3 статті в наукометричних виданнях SCOPUS. 

Крім того викладачами факультету опубліковано більш 20 статей у 

фахових виданнях категорії Б. 

Також виконувалась робота по залученню студентів до наукової 

діяльності. Було видано коллективну монографію за участю студентки 4 курсу  

гр. ОМП-18 Маник І.С. з доцентами Ніколієнко І.В., Хара М.В. 

Разом зі студентами взяли онлайн-участь у міжнародних конференціях в 

Грузії , м.Батумі „Sustainable Transport Systemand Maritime Logistics ISTSML“ 

ISTSML 2022 та в Третій всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Транспотні технології та безпека дорожнього руху» в Національному 

університеті «Запорізька політехніка».  

Протягом 2021/2022 навчального року студенти факультету транспортних 

технологій приймали участь у кейс-чемпіонаті «M. Studentchamp». Але з відомих 

обставин результати робіт і доповідей студентів факультет не отримав. 

Для абітурієнтів на факультеті транспортних технологій завідувачем 

кафедри технології міжнародних перевезень і логістики к.т.н., доцентом 

Лямзіним А.О. розроблено та запроваджено «Атлас компетенцій, що набувають 

випускники факультету транспортних технологій». На відміну від 

інформаційних листівок запропонований атлас дає змогу абітурієнтам означити 

напрями зацікавленості та набуття необхідних знань та компетенцій у 

майбутньому, побачити досяжні результати свого навчання, сформувати 

індивідуальний необхідний кейс-пакет знань та навичок. Даний «Атлас» 

зацікавив й роботодавців, бо дає змогу також формувати попит на майбутніх 

фахівців за означеними компетенціями, реалізація котрих можлива завдяки 

дуальній формі навчання. 

З квітня поточного року факультет ефективно увійшов до дистанційного 

навчання. Багато активних дій здійснювалося у бік оновлення методичної бази 

дисциплін, що викладаються. Це  дозволило сформувати або відновити 

відповідні електронні кабінети. Крім того, завідувачі кафедр грамотно 

розподілили навантаження між викладачами кафедр, які розпочали навчальний 
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процес. На кафедрах за умов дистанційного навчання завідувачі кафедр, 

адміністрація факультету здійснювали постійний моніторинг наповненості 

електронних ресурсів методичними матеріалами, проводили консультації щодо 

об'єктивності та прозорості в оцінці знань здобувачів вищої освіти. Таким чином 

на факультеті в надскладних умовах було забезпечено якість навчального 

процесу на високому рівні. 

Перспективи факультету 

Якість освіти – це пріоритетний напрямок для подальшої роботи 

факультету. Саме якість наших випускників свідчить про здатність 

працевлаштування та імідж факультету та університету в цілому. 

Для реалізації поставленої мети факультет працюватиме у різних 

напрямах, а саме: 

- робота з аспірантами для зміцнення кадрового потенціалу кафедр;  

- робота в науковому плані (публікація статей та монографій);  

- робота над міжнародними грантами та госпдоговірною тематикою;  

- залучення студентів до науково-дослідної роботи; 

- впровадження нових результатів досліджень у навчальний процес. 

 

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА ЗВАРЮВАННЯ 

 

Факультет машинобудування та зварювання створено у 2016 р. з метою 

організації якісної підготовки фахівців з машинобудування, зварювання, 

будівництва, архітектури. До війни у складі факультету працювали 55 

викладачів, у тому числi 15 докторiв наук i 31 кандидат наук. У цей час 

навчальний процес продовжують 28 викладачiв, серед яких 7 докторiв наук та 16 

кандидатiв наук .Відновлення професійної діяльності на факультеті стало 

викликом, з яким підрозділ успішно справляється. Згуртованість і підтримка 

колективу факультету, перерозподіл обов’язків, залучення висококваліфікованих 

спеціалістів з інших ЗВО, в тому числі з найкращих університетів Європи, 

дозволило вистояти і мати надію на майбутнє! 

Навчальна робота 

1.В осінньому семестрі 2021-2022 навчального року магістерські роботи 

успішно захистили 36 здобувачів, у тому числі 20 – на відмінно. 16 випускників-

магістрів отримали дипломи з відзнакою. За результатами зимової сесії 29 

здобувачів стали відмінниками. 

2. Після початку війни на подовження навчання у весняному семестрі 

зареєстровано 313 здобувачів. Бакалаврські екзамени успішно здали 84 

здобувача, у тому числі на відмінно – 37. 5 випускників-бакалаврів отримали 

дипломи з відзнакою. За результатами літньої сесії 23 здобувача стали 

відмінниками. Після 1 відомості успішність на факультеті склала 45,4%, якість 

навчання – 20,5%. 
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Методична робота 

1. Продовжено впровадження у навчальний процес форм документації 

відповідно до стандартів ПДТУ та розпорядчих документів МОН України. 

2. Кафедри дотримуються у роботі структурно-логічних схем 

спеціальностей факультету та освітніх програм кафедр. 

3. Всіма кафедрами своєчасно підготовлені та розміщені в електронних 

кабінетах викладачів конспекти опорних лекцій. 

4. Забезпечено видання методичних вказівок для самостійної роботи 

студентів (у тому числі електронних версій) з усіх дисциплін спеціальностей і 

освітніх програм факультету. 

5. Здійснено використання дистанційних курсів при веденні занять на 

денній та заочній формах навчання 

6. Забезпечено використання тестових завдань дистанційних курсів для 

перевірки рівня знань студентів денної та заочної форм навчання, а також у 

дворівневій системі оцінювання. 

7. Продовжено коригування електронних версій навчально-методичної 

документації відповідно до рішень методичної ради ПДТУ та розпорядчих 

документів МОНУ. 

8. Продовжено оновлення методичних вказівок до лабораторних робіт, 

курсових проектів, дипломних  та магістерських робіт за стандартами ПДТУ та 

розпорядчими документами МОНУ. 

9. Підготовка робочих програм дисциплін проводиться строго за 

стандартами ПДТУ та розпорядчими документами МОНУ. 

Наукова робота 

1. Кафедрою МОЗЧМ було виконано госпрозрахункову НДР роботу з 

ТОВ «Криворізький турбовентиляторний завод» щодо відновлення вакуум-

насосу  «Відновлення та захист корундованою бронею внутрішньої поверхні 

вузлів вакуум-насосу ВВН 2-300 за технологією ДВНЗ «ПДТУ». Договірна ціна 

НДР склала: 144 000 грн. 

2. Кафедрою ПТМіДМ виграно тендер з Послуги на виконання науково-

технічної роботи: «Дослідження напружено-деформованого стану 

металоконструкції портального крану «Кондор» № 11 інв. № 42143, з метою 

збільшення вантажопідйомності в магнітному режимі до 40 т.». Замовник – ДП 

«Маріупольський морський торговельний порт», вартість роботи 117000 грн. 

3. Кафедрою МОЗЧМ підготовлено акт  впровадження про 

«Впроваждення нової технології відновлення лопаток і дефектних ділянок 

корпусу виправляючого апарату насосу ОВ2-110МБК на насосній станції 

0UL10D34 бризгальних басейнів циркуляційної системи». Работа виконана на 

запорізькій АЕС. 

4. Опубліковано 8 статей у наукометричних виданнях(Scopus и 

WebofScience): 

 A Comparative Study of Tribological Behavior of Mogliceand DK-6(PT) 

Composites 

 Pashechko, M., Ishchenko, А., Radionenko, A., Kindrachuk, M., Tisov, O. 

 Sudebno-Meditsinskaya Ekspertiza thi slink is disabled, 2022, 16(1), pp. 149–

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj82tjPieX5AhWitIsKHZn9C4gQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.internauka.org%2Fblog%2Fchto-luchshe-scopus-ili-web-science&usg=AOvVaw1bB-9_sx4XLRtywCd16g7x
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj82tjPieX5AhWitIsKHZn9C4gQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.internauka.org%2Fblog%2Fchto-luchshe-scopus-ili-web-science&usg=AOvVaw1bB-9_sx4XLRtywCd16g7x
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003956738
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102919266
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57512666200
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602505769
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203149220
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7102919266#disabled
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157 (МОЗЧМ) 

 Ishchenko A.A.,Karpenko T.N. Revamp of Supporting Surfaces of 

Turbogenerating Sets Foundati on Framesby Composite Materials 

 Magazine of Civil Engineering. 2021. 104(4). Article №.10408. DOI: 

10.34910/MCE.104.8 (МОЗЧМ, ПТМіДМ) 

 Anatoli Іshchenko, Calculation of Contact Pressuresin Cylindrical Metal-

Polymer SlidingGuides 

 ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL 

Volume15, Issue3, Pages 30-33, 2021/ (МОЗЧМ) 

 Сагіров Ю.Г., Ткачук К.В., Суглобов В.В. Вплив концентрації 

напружень на надійність елементів металоконструкцій портальних кранів. 

Yu.Sahirov, K.V.Tkachuk, V.V.Suglobov. 

Impactofstressconcentrationonreliabilityofmetalstructureelementsofcantrycranes 

/NaukovyiVisnykNatsionalnohoHirnychohoUniversytetu, 2022. -№3. – S.82-87. 

(ПТМіДМ). 

5.Опубліковано 5  статей у фахових виданнях: 

 Іщенко А.О., Радіоненко О.В. Трибоекспериментальні дослідження 

композитного антифрикційного полімеру ДК 6 та ДК 6 +бронза для 

триботехнічних систем ковзання 

 ПРОБЛЕМИ ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ : наук.-техн. зб. / М-во освіти і 

науки України, Нац. авіац. ун-т ; редкол.: М. В. Кіндрачук (голов. ред.) [та ін.]. - 

Київ : 2 (91) 2021 С. 10-17.  ISSN 03702197 (МОЗЧМ) 

 Іщенко А.О., Радіоненко О.В. Розрахункова оцінка максимальних 

контактних тисків у циліндричній металополімерні напрямній ковзання з 

втулкою з епоксидного композиту Moglice 

 ПРОБЛЕМИ ТЕРТЯ ТА ЗНОШУВАННЯ : наук.-техн. зб. / М-во освіти і 

науки України, Нац. авіац. ун-т ; редкол.: М. В. Кіндрачук (голов. ред.) [та ін.]. - 

Київ : 2 (91) 2021 С. 4-9 . ISSN 0370-2197 (МОЗЧМ) 

 Високошвидкісне наплавлення  на низькій погонній енергії 

циліндричних деталей/ Щетинін С.В., Щетиніна В.І., ЕлсаєдХалед// Вісник 

Приазовського державного технічного університету: зб. наук. праць.Вип. 43. – 

Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2021. – С. 65-71. (стаття вийшла у травні 2022 р.). 

(МіТЗВ) 

6. Підготовлено та надруковано підручник: 

В.М. Кравченко, А.А. Ищенко. «Эксплуатация и ремонт 

механическогооборудованияпромышленыхпредприятий, Украина, Мариуполь» -

2021, 315с. 

Міжнародне співробітництво 

1. Продовжено співпрацю з Мішкольським університетом (Угорщина) 

щодо розробки сучасних матеріалів та технологій для виконання 

відновлювальних та ремонтних робіт (кафедра МОЗЧМ). 

2. Укладено договір про співпрацю з ізраїльським інститутом Teknion 

Research Development Foundation Israel Institute of Metal (каф. ПТМіДМ).  
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Організаційна робота 

На засіданнях вченої ради факультету розглянуті актуальні питання 

організації навчального процесу, активізації наукової роботи та міжнародної 

діяльності, підвищення якості підготовки фахівців, у тому числі: 

 Підсумки набору здобувачів. 

 Підсумки літньої екзаменаційної сесії. 

 Виконання планів комерціалізації розробок кафедр. 

 Міжнародне співробітництво ФМЗ. 

 Підготовка студентів до участі у Всеукраїнських конкурсах 

студентських наукових робіт та олімпіадах. 

 Підготовка кадрів вищої кваліфікації. 

 Підсумки науково-технічної діяльності факультету. 

 Підсумки видавничої діяльності кафедр. 

 Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2021-2022 навчального року. 

 Виховна робота на факультеті. 

 Організація профорієнтаційної роботи на кафедрах ФМЗ. 

 Контроль якості навчального процесу та трудової дисципліни на 

кафедрах ФМЗ. 

Досягнення факультету 

1. На факультеті виконано госпрозрахункову НДР роботу 144 000 

гривень, виграно тендер з Послуги на виконання науково-технічної роботи: 

«Дослідження напружено-деформованого стану металоконструкції портального 

крану «Кондор», видано 8 статей у наукометричних виданнях та надруковано 

підручник. 

2. Проф. Іщенко А.О. (МОЗЧМ) з 3.04.2022 - 9.04.2022 р прийняв участь у 

роботі за програмою Єразмус на базі Мішкольского університету (Угорщина).  

3. Доц. Рассохін Д.О. представляв на своєму стенді досягнення ДВНЗ 

«ПДТУ» у науковій сфері на виставці «MiningWorld Ukraine-2021» 5 – 7 жовтня 

в місті Запоріжжя  

4. Співробітники факультету включені до складу експертів Наукової Ради 

МОНУ: професор Іщенко О.О. - експерт секції 11  «Машинобудування», 

професор Суглобов В.В. - експерт секції 13  «Авіаційно-космічна техніка та 

транспорт». 

5. Укладено договір про співпрацю з ізраїльським інститутом Teknion 

Research Development Foundation Israel Institute of Metal (каф. ПТМіДМ), який 

надасть можливість співробітництва в науковій та навчальній роботі. 

 

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ ТА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

Основним завданням факультету інженерної та мовної підготовки  є 

надання освітніх послуг іноземним громадянам, які прибули для отримання 

освіти в Україні. В складі факультету діє підготовче відділення, підпорядковане 
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кафедрі гуманітарних дисциплін і мовної підготовки іноземних громадян, 

кафедра загальноосвітніх дисциплін та кафедра іноземних мов. Всі структурні 

підрозділи забезпечують якісне навчання та отримання необхідних знань для 

навчання на базових факультетах. 

Маркетингова та договірна діяльність факультету  

В університеті розроблена і діє система набору іноземних претендентів на 

навчання. Набор на підготовче відділення в Приазовський державний технічний 

університет проводиться на підставі ліцензії і відповідно до нормативно-

правових актів (близько 35). Існує дві можливості для набору іноземних 

студентів - безпосередньо університет або через посередників на підставі 

договору - рекрутингові компанії («компанії контрактери»). За дорученням 

ректорату велику частину зусиль ми прикладаємо до пошуку за кордоном 

зацікавлених осіб і організацій в наборі іноземців на навчання.  

Нині оформлені договори з компаніями по набору іноземних громадян: 

1. ПП «Адванта» (м. Запоріжжя, ЄДРПОУ 34268353); 

2. ТОВ «Європейські міжнародні послуги» (м. Мелітополь, ЄДРПОУ 

41290031);  

3. ТОВ «Pani-Maas» (м. Одеса, ЄДРПОУ 36553061); 

4. ТОВ «ЕНЕТОС СЛЕНІС УАБ ПВТ» ( м. Рівне, ЄДРПОУ 40235488). 

5. ПП «MejdyMorodni» (Морокко, ЄДРПОУ 26075732); 

6. ТОВ «Східноєвропейські освітні послуги» (м. Київ, ЄДРПОУ 39804316). 

7. ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКА МІЖНАРОДНА СЛУЖБА ШВИДКОЇ 

ПІДТРИМКИ» (м. Маріуполь, ЄДРПОУ: 43124854); 

Діє договір з Міжнародним комітетом Червоного хреста (Женева, 

Швейцарія) на навчання співробітників цієї організації іноземним мовам. На 

сьогодні співробітники цієї організації в м. Маріуполі продовжують навчатись 

он-лайн російській і українській мовам. Слід зазначити, що навчаються вони по 

індивідуальних навчальних програмах. 

У 2021 році було укладено такі договори: 

ФОП Каразамфір Денис Сергійович 

ФОП КАДЖІ ТІАМ АППОЛІНЕР 

ТОВ «ПАРХУЦЬ ГРУП» 

ФОП «МАЛХОТРА ДІПАНКАР» 

ТОВ «МОНГОЗІ» НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ 

ТОВ «Бізнес центр «ИНЖЕК» 

ФОП Колісніченко Юрій Олександрович 

ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ОСВІТНИЙ ЦЕНТР» 

ТОВ «КМІ» НАВЧАЛЬНИЙ СЕРВІС 

ТОВ «СТЕПАП» 

ТОВ «СТУДЕНТ ЮА» 

ТОВ «МЕГАСТАДИЗ» 

БО «БФ «ОСВІТА В УКРАЇНІ ВІД ДОКТОРА ГОШ» 

Працює окремий сайт для іноземних студентів: 

http://studyinukraine.pstu.edu/. Статистика показує, що сайт має популярність 

серед вівічувачів. Ми стабільно отримуємо повідомлення від іноземних 
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абітурієнтів - просто загальні питання про навчання в Україні, заяви на вступ до 

університету. Після розгляду документів оформляємо запрошення, візову 

підтримку, консультуємо з візових питань, приїзду в країну і університет.  

Пошук і набір іноземних громадян в університет цього року вівся 

безпосередньо деканатом ФІМП, представниками компаній і довіреними 

особами.  

Всього було видано (с 01.09.2021 по 17.02.2022) 102 запрошення. 

Минулого року - 40 запрошень.  

Слід зазначити, що за останні роки значно збільшилися ризики та факти 

незаконної міграції студентів-іноземців в Україні, на жаль, серед наших 

студентів також. Через це доводиться більш ретельно відбирати і майбутніх 

студентів, і компанії-агенти. 

Кількість студентів, відрахованих з університету (з 01.09.2021 до 

17.02.2022) з різних причин: закінчили навчання бакалаври - 2; з основних курсів 

відраховані - 5 (минулого року - 5), з підг. відд. – 20 (минулого року - 39). Разом 

- мінус 25 іноземців від загального контингенту (м.р. - 50). 

 

Кількість виданих запрошень по країнах: 

№ 

п/п 
Країна Кількість запрошень 

1 Конго 1 

2 Ірак 1 

3 Кенія 1 

4 Марокко 1 

5 Індія 61 

6 Пакистан 22 

7 Непал 5 

8 Туркменістан 1 

9 Нігерія 1 

10 Камерун  1 

11 Узбекистан 1 

12 Ліберія 2 

13 Російська федерація 1 

14 Судан 1 

15 Того 1 

Разом 102 

 

Для деяких країн після перетину кордону необхідною є обсервація 

протягом 14 днів. Нововведенням також є необхідність наявності в іноземців 

страхового полісу на випадок захворювання COVID-19. 

Досягнення факультету 

1. Цього року на навчання зараховано 56 іноземців (аналогічний період 

минулого року (далі «м.р.») 42): подг. відд. - 54 (м.р. 19), бакалаври – 2 (м.р. 18). 
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Вже за станом на 17.02.2022 р. загальний контингент іноземних студентів 

збільшився та розширена географія країн. Вважаємо, що він збільшиться ще на 

15 - 20 чоловік (слухачі ФІМП).  

У планах на цей навчальний рік було випустити 8 іноземних громадян 

(бакалаври -7, аспірантура-1, без урахування слухачів ФІМП). 

2. Було розпочато роботу по перекладу дисциплін на англійську мову. 

Так попередню згоду було отримано від кафедр «Архітектура», «Компьютерні 

науки», «Менеджмент». Нажаль військові дії відтермінували виконання цих 

планів. 

Проблеми та перспективи факультету 

За звітний період з початку воєнних дій студентів, які перебували у місті 

Маріуполі, з числа іноземців було евакуйовано. Слід зазначити, що було закрито 

авіасполучення та припинено видачу віз. У зв'язку з цим набір студентів для 

навчання у очному форматі став неможливим. Поточний контингент студентів 

продовжив навчання. За результатами літньої сесії диплом бакалавра отримав 1 

студент. Більшість студентів, що вийшли на зв'язок, написали заяву на 

академічну відпустку. Перспективи розвитку факультету полягають у 

дистанційному навчанні іноземних студентів. Особливий інтерес до такої форми 

навчання виявляють китайські абітурієнти. Наразі розробляється план із 

залучення нових студентів. Проведено калькуляцію таких курсів. 

 

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

Загальна інформація 

Станом на початок 2021-2022 навчального року до складу Інституту 

підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» входило шість структурних підрозділів, 

а саме: відділення підвищення кваліфікації, відділення зі скороченим строком 

навчання, відділення другої вищої освіти, відділ заочного навчання, відділ 

дистанційного навчання та підготовче відділення. 

Це дозволяло інституту бути потужним міжгалузевим освітнім центром, 

який надає послуги вступникам, студентській молоді (набуття рівнів 

«бакалавр», «магістр»), дипломованим фахівцям, що прагнуть пройти 

додаткову підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації з 

економічних, технічних напрямків науки і техніки металургійної, 

машинобудівної та екологічної сфер діяльності згідно з наявними ліцензіями. 

На початку навчального року кількість студентів за всіма відділеннями та 

рівнями навчання складало 65 студентів на магістерському рівні, та 786 на 

бакалаврському рівні. Кількість співробітників ІПК ДВНЗ «ПДТУ» складало 16 

осіб, без врахування викладацького складу.  

Навчальна робота 

Зимова сесія 2021-2022 року проходила згідно з графіком навчального 

процесу та мала наступні результати: 

Відділ заочного навчання: Успішність -33%, Якість-10 %  

https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/viddilennya-pidvyshhennya-kvalifikacziyi/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/viddilennya-zi-skorochenym-strokom-navchannya/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/viddilennya-zi-skorochenym-strokom-navchannya/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/czentr-zaochnogo-navchannya/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/viddil-dystanczijnogo-navchannya/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/viddil-dystanczijnogo-navchannya/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/pidgotovche-viddilennya/
https://pstu.edu/uk/university/departments/instytuty/ipk/pidgotovche-viddilennya/
https://pstu.edu/uk/university/fakultety-2/ipk/
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Відділ зі скороченим терміном навчання:  Успішність -52%, Якість-16 % 

Відділ дистанційного навчання: Успішність -81%, Якість-55 % 

Зривів проведення зимової екзаменаційної сесії не було. 

Другий семестр проходив в умовах військового стану. ДВНЗ «ПДТУ» був 

переміщений в місто Дніпро. Роботу з налагодження організації навчального 

процесу в ІПК ДВНЗ «ПДТУ» прийшлось настроювати практично з нуля. 

Більшість колективу ІПК та студентів не виходило на зв'язок. Керівництво ІПК 

було відсутнє. Великими зусиллями керівництва університету та залишкам 

працівників ІПК та ПДТУ вдалося запустити навчальний процес, зібрати 

студентів та провести сесійні заходи, згідно з графіком навчального процесу. З 

16 осіб співробітників на робочому місці, хоча і в дистанційній формі 

залишилось 4 людини.  Робота зі студентами проводилась індивідуально, 

практично 24/7,використовуючи всі наявні засоби зв’язку, студенти були 

розгублені, спектр питань був дуже великий, у студентів були великі сумніви, 

щодо продовження навчання в ПДТУ, багато студентів хотіли перевестись в інші 

ДВНЗ, але вони нам повірили, та як результат, близько 75 % студентів ІПК 

продовжили навчання у нас.  

Всі ці обставини дуже негативно відобразились на якості та успішності 

результатів екзаменаційної сесії. Але основне завдання було виконане, а саме 

збереження колективу та контингенту студентів. Особливою відповідальністю 

було проведення бакалаврського екзамену для студентів 5-го курсу. В результаті 

221 студент успішно склав атестацію та отримав диплом бакалавра. Також було 

виготовлено 221 додаток до диплому бакалавра. Зривів графіку не було. 

 

Контингент студентів та планово фінансові показники інституту 

станом на 18.08.2022 

№ 

п/п 

Форми навчання 

Курс 
Кількість 

студентів  

План 

надходження 

коштів на 

наступний рік 

(грн.) 

Відраховано 

за 

попередній 

рік 

Відділ заочного навчання: 

1. Набір-2022 - - 
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2. 2 курс 44 674380 

3. 3 курс 46 603240 

4. 4 курс 91 1 536 840 

5. 5 курс 104 762 550 

6. 
Магістры 

(2 год.обуч.) 
13 102 250 

 Всього:  298 3 679 260 

Відділ скороченого навчання: 

1. Набір-2022 - - 
56 

2. 3 курс 33 648 970 
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3. 4 курс 43 505 680 

4. 5 курс 30 450 000 

5. 
Магістры 

(2 год обуч.) 
34 294 970 

 Всього: 140 1 899 620 

Відділ дистанційного навчання: 

1. Набір-2022 - - 

8 

2. 2 курс 6 84470 

3. 3 курс 12 177380 

4. 4 курс 22 356970 

5. 5 курс 20 198760 

6. 
Магістры 

(2 рік навч.) 
16 121000 

 Всього:  76 938580 

 

 
Всього: 

по ІПК 
514 6 517 460 102 

Поновлено 8 студентів. 

 

Перспективи інституту 

Новий навчальний рік ІПК ДВНЗ «ПДТУ» зустрічає в дуже складних 

умовах, але з надією. Кількість студентів станвить 514 осіб. Триває процес 

поновлення студентів. Триває робота по набору магістрів та бакалаврів. Завдяки 

організації дистанційної роботи,  та перерозподілу і оптимізації обов’язків, 

вдалося скоротити видатки на заробітну платню для колективу ІПК. Не 

зважаючи на складне фінансове становище вдалося скоротити заборгованість за 

навчання серед студентів.  

Основною метою роботи в новому навчальному році є збереження 

контингенту студентів, підвищення якості навчання, поновлення студентів які не 

змогли виїхати з Маріуполя, але бажають навчатися, набор нових студентів, 

робота з фіскальною дисципліною студентів та пошук нових форм освітньої 

діяльності. Окремим напрямком роботи є налагодження роботи по підвищенню 

кваліфікації, як співробітників ДВНЗ «ПДТУ» та і сторонніх організацій згідно з 

наявними ліцензіями. 

 

ВІДДІЛ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Загальна інформація 

У 2021/2022 навчальному році у відділі ДН навчалось 127 здобувачів 

вищої освіти у 4-х локальних центрах дистанційного навчання. Отримано річний 

дохід у сумі 1 млн. 117тис.грн. 

У звітному році випуск студентів по відділу ДН склав – 43 особи, з яких 

магістрів – 9 осіб, бакалаврів – 34 особи, у т.ч. за факультетами: 

– факультет механіки та зварювання –5 осіб; 
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– факультет транспортних технологій – 8 осіб; 

– енергетичний факультет   –9 осіб; 

– економічний факультет   – 9 осіб; 

– соціально-гуманітарний факультет – 2 особи; 

– металургійний факультет   – 1 особа. 

Відраховано з університету   - 9 осіб. 

На сайті дистанційного навчання було розміщено 927 дистанційних курсів, 

в т.ч. за факультетами: 

- Інформаційних технологій      -  76  

- Навчально-науковий інститут економіки та менеджм. -  252 

- Транспортних технологій    - 116  

- Навчально-науковий інститут сучасних технологій  -  173  

- Соціально-гуманітарний      -  93  

- Машинобудування та зварювання     -  198  

- Інженерної та мовної підготовки     -  19  

у структурі яких містилося: 

– 22622 електронних навчальних ресурсів; 

– 5115тестів; 

– 156525тестових питань; 

– 743термінологічних словників; 

– 972завдання. 

Під час реалізації навчального процесу у локальних центрах поєднувалось 

використання інформаційно-комунікаційних технологій з традиційними 

виїздами викладачів  до міста навчання студентів і подальшій роботі студентів у 

міжсесійний період на сайті системи ДН ПДТУ. 

У звязку з запровадженими локдаунами активізувалася робота на сайті 

дистанційного навчання ПДТУ. Особливо під час зимової сесії. Кількість 

щоденних унікальних відвідувань сайту складала 300-350-380 користувачив. 

В університеті, в останні роки, роботу по  вдосконаленню усіх 

електронних ресурсів сайту дистанційного навчання з одночасним перекладом 

його змісту на українську мову було відтерміновано з причин пандемії та 

оголошеними в країні карантинами та локдаунами, та, як наслідок, вимушеною 

зміною формату навчального процесу. Планувалося відновити цю роботу з 

початку поточного навчального року. 

На багатьох кафедрах її розпочали ще у попередні роки, та системно 

виконували. Станом на початок поточного навчального року, у загальному 

обсязі, вже майже 40 відсотків її було виконано. 

Ще одним з напрямків подальшого розвитку дистанційного навчання у 

ПДТУ, вченою радою було прийняте рішення зі створення ДК за освітніми 

програмами, які не задіяні у реалізації навчального процесу за дистанційною 

формою навчання з метою подальшого розширення в її впровадженні, а також з 

метою їх комерціалізації. Виконання цих робіт також було призупинено у 

зв’язку з пандемією. Слід зазначити, що деякі кафедри вже почали виконання 

цієї роботи, з огляду на її трудомісткість. 

У поточному навчальному році, у рамках міжнародних грантових програм 
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USAID, було створено 2 комп’ютерні класи, проведено їх ремонт та оснащення 

сучасним обладнанням, задля реалізації технологій дистанційного навчання. 

Внаслідок воєнних дій, все обладнання було втрачене. 

Для проведення приймальної компанії 2022 р.,  з можливістю 

використання масової публічності соціальних мереж, відділом була продовжена 

робота з використання своїх сторінок, їх наповнення та оновлення, викладання 

актуальної інформації на популярних у молоді сайтах Instagram  та Facebook, на 

яких потенційним абітурієнтам університету своєчасно надавалась уся необхідна 

та корисна інформація, викладалась інформація з популяризації ДВНЗ «ПДТУ», 

його факультетів та інститутів, а також, власно, заочно-дистанційної форми 

навчання.  

У минулому році ми отримали зворотній зв'язок у вигляді дзвінків на 

контактні телефони та конкретні запитання від абітурієнтів у особисті 

повідомлення, а, найголовніше, були  зараховані на навчання абітурієнти, що 

отримали інформацію з цих джерел. Саме тому ця робота була продовжена і у 

поточному році. 

За період з вересня 2021 по лютий 2022 було проведено великий обсяг 

робот з пошуку потенційних партнерів з реалізації спільної педагогічної 

діяльності та відкриття нових локальних центрів ДН на базі закладів освіти у 

регіонах Донецької та Запорізької областей. Так були проведені очні та онлайн 

зустрічі з керівниками закладів освіти у містах де функціонують локальні центри 

ДН  ПДТУ, а також он-лайн наради у громадах Розівки, Мар’їнки, Авдіївки та 

мали місце попередні домовленості з приводу відкриття локальних центрів 

дистанційного навчання ПДТУ. Були проведені зустрічі з робітниками 2-х 

підприємств м. Бердянськ. 

Проблеми та перспективи розвитку відділу 

Події, які сталися в Україні у лютому, а саме, початок бойових дій у 

зв’язку зі збройною агресією Російської федерації, зруйнували всі наші плани та 

роботи, що були з ними пов’язані. Внаслідок артилерійських та авіа обстрілів 

було втрачено сервер Системи дистанційного навчання ДВНЗ «ПДТУ» з базою 

даних, втрачене та вигоріло усе комп’ютерне та мережеве обладнання відділу, 

що унеможливило подальше провадження дистанційної форми навчання у 

звичному, напрацьованому режимі, з використанням технологій ДН та 

навчально-методичних матеріалів, що містилися на сайті. Навчальний рік було 

завершено з використанням інформаційно-комунікаційних технологій за 

допомогою інструментів Google (classroom, Googlemeet) та навчально-

методичних матеріалів і напрацювань викладачів. 

Бойові дії завадили подальшому проведенню запланованої 

профорієнтаційної роботи. Наразі, усі локальні центри дистанційного навчання 

ПДТУ знаходяться на окупованих територіях, що унеможливлює плідне 

спілкування з абітурієнтами. 

Стрімкий розвиток інтернет технологій, соціально-політичні та загально-

світові виклики сьогодення, надали усім можливість, навіть постійним 

скептикам, усвідомити безальтернативність використання в освітніх процесах 

інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Саме тому, у найближчий перспективі, з метою подальшого успішного 

розвитку університету, його гармонійного співіснування у світовому освітньому 

просторі, необхідно приступити до створення навчального електронного 

контенту задля можливості його використання у навчальному процесі усіх форм 

навчання, вже з урахуванням всіх вимог чинного законодавства України, а також 

з метою його комерціалізації.  

 

ПРО РОБОТУ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ДВНЗ «ПДТУ»  

 

У першому семестрі 2021-2022 навчального року методична рада ПДТУ 

працювала у штатному режимі за планом, затвердженим вченою радою 

університету наприкінці 2020-2021н.р.  

Попри пандемічні обмеження, відбулось п’ять засідань методичної ради в 

режимі онлайн, на яких розглядались актуальні питання роботи методичної ради 

університету та методичних рад факультетів. Було оновлено склад методичної 

ради. Затверджено нову редакцію положення «Положення про методичну раду» 

(далі Положення), де враховуються зміни, що відбулись у освіті за останні роки. 

В першу чергу нова редакція  положення підкреслює відповідальність кожного 

викладача за педагогічний імідж нашого вишу. У новому Положенні, між іншим,  

зазначається, що методична рада повинна повсякчас сприяти викладачам-

новаторам, поширювати їхній досвід, домагатись змін, що позитивно вплинуть 

на бажання викладачів удосконалюватись. Запропоновані у новому Положенні 

інновації у проведенні методичних рад, де будуть виступати експерти у галузі 

методики, втілюється вже у цьогорічному плані. Це дасть можливість значно 

покращити методичну роботу на факультетах.  

Нововведенням Положення є представництво у методичній раді 

ініціативної групи від студентського сенату, основним завданням якої є 

напрацювання рекомендацій, які змогли б вплинути на якість освіти та 

оптимізацію навчального процесу. Важливим методичним принципом, що 

лежить в основі навчально-методичного комплексу, є орієнтація на посилення 

самостійності студентів, які виступають в якості активних суб’єктів навчальної 

діяльності. 

Протягом першого півріччя на методичних радах було заслухано доповіді 

Гусєва Ю.В. «Про впровадження нової документації в навчальний процес ДВНЗ 

«ПДТУ», в якій до відома члені методичної ради було доведено про зміни до 

додатку 2 «Норми часу для планування та обліку методичної роботи» відповідно 

до наказів МОНУ, рішень вченої і методичної рад. 

На методичних радах постійно виступають представники факультетів, що 

мають у своєму багажі нові ідеї та досягнення, задля передачі досвіду. Так у 

першому семестрі директорка ННІСТ професорка Лаврова О.В. доповідала про 

напрями роботи кафедр Навчально-наукового інституту сучасних технологій 

щодо підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти. Декан ФІМП 

доцент Россохін Д.О. розповів про перспективи підготовки іноземних громадян 
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на факультеті інженерної та мовної підготовки. Завідувачка кафедри іноземних 

мов Лазаренко Л.М. у своїй доповіді відзначила, що з метою визначення рівня 

володіння іноземною мовою студентами, хто вступив на перший курс ДВНЗ 

«ПДТУ», кафедрою іноземних мов проведено вхідне тестування, відповідно до 

графіка і засобів діагностики. Форми проведення вхідного контролю 

визначаються на засіданні кафедри і проводяться у формі тестування. Матеріали 

вхідних тестів складаються на основі Загальноєвропейських рекомендацій з 

мовної освіти. Директор ВСП «Маріупольський машинобудівний фаховий 

коледж ДВНЗ «ПДТУ» Кривошеєнко Є.І. підсумував роботу коледжів ДВНЗ 

«ПДТУ» щодо вступників для продовження навчання на кафедрах університету. 

Було зазначено, що великий відсоток випускників коледжів у подальшому 

продовжують своє навчання  в університеті. Директорка ННІЕМ професорка 

Хаджинова О.В. проаналізували підсумки впровадження дворівневого 

оцінювання знань студентів на кафедрах Навчально-наукового інституту 

економіки та менеджменту. Відповідно до рішення вченої ради ДВНЗ «ПДТУ» 

таке оцінювання було впроваджено на факультеті і показало високі результати.  

На засіданнях методичної ради було заслухувано звіти голови комісії з 

оцінювання педагогічної майстерності доцента Пономарьової Л.В. та заступника 

голови редакційно-видавничої ради ДВНЗ «ПДТУ» директорки НТБ ДВНЗ 

«ПДТУ» Пасинкової О.В. Під час кожного засідання заслуховувались звіти голів 

методичних рад факультетів та Навчально-наукових інститутів, що давало 

можливість скорегувати методичну роботу на факультетах та поділитись 

досвідом.  

У жовтні 2021року на нараді виступив перший проректор ДВНЗ «ПДТУ» 

Євченко В.М.  з доповіддю про особливості організації навчального процесу в 

університеті у 2021/2022 навчальному році в умовах карантину.  

Починаючи з другого семестру, засідання методичної ради не 

призначались і не проводились. Питання щодо методики викладання та проблем, 

пов'язаних із новим розташування вишу, роботи викладачів онлайн 

вирішувались у робочому порядку. Викладачі, які звертались за методичною 

допомогу, отримували ґрунтовні роз’яснення з боку членів методичної ради.  

За сприяння методичної ради 24 квітня 2022 року було проведено тренінг 

«Використання метафоричних карт як спосіб отримання фідбеку під час занять 

онлайн» (Тренери доцент ПономарьоваЛ.В., доцентТашкіноваО.А.).  

У 2022/2023 навчальному році методична рада ДВНЗ «ПДТУ» планує 

проведення низки навчань у вигляді вебінарів та майстер-класів для науково-

педагогічного складу з підвищення рівня викладання, модернізації освітньої 

діяльності з урахуванням найкращих європейських практик та вимог до якості 

освіти. Метою методичної ради є підвищення якості та конкурентоспроможності 

освіти в університеті, зростання академічної мобільності та популяризація 

результатів та потенціалу діяльності викладачів. 
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ПРО РОБОТУ ВІДДІЛУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, АКРЕДИТАЦІЇ ТА 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

З вересня 2021 року «Відділом ліцензування, акредитації та документації» 

розпочалася активна робота з підготовки до процедури ліцензування п'яти 

спеціальностей: 

• 163 «Біомедична інженерія» на другому (магістерському) рівні вищої 

освіти; 

• 242 «Туризм» на другому (магістерському) рівні вищої освіти; 

• 191 «Архітектура та містобудування» на другому (магістерському) рівні 

вищої освіти; 

• 273 «Залізничний транспорт» на першому (бакалаврському) рівні вищої 

освіти; 

• 201 «Агрономія» на першому (бакалаврському) рівні освіти. 

Представники «Відділу ліцензування, акредитації та документації» 

проводили консультаційні зустрічі з представниками спеціальностей щодо 

підготовки процедури ліцензування. Усі ліцензійні документи 

спеціальностей«Агрономія», «Туризм» і «Біомедична інженерія» були подані в 

установленому порядку та після затвердження вченою радою університету 

занесені до ЄДБО. Набір здобувачів вищої освіти за цими спеціальностями 

відкритий та користується популярністю серед абітурієнтів. 

На жаль, процес ліцензування спеціальностей 273 «Залізничний 

транспорт» і 191 «Архітектура та містобудування» довелося призупинити, у 

зв'язку з активними бойовими діями, що почалися 24 лютого 2022 року на 

території міста Маріуполь. Завдані втрати професорсько-викладацького складу, 

матеріально-технічної бази та зміна місця дислокації університету не дозволяють 

продовжити процедуру ліцензування цих спеціальностей в повному обсязі. Цей 

процес знаходиться у відкритому форматі і продовжиться за першої ж 

можливості. 

Проведено глибокий аналіз роботи з акредитації освітніх програм, що 

відбулися навесні 2022 року. На основі цього аналізу підготовлено методичні 

рекомендації щодо процедури акредитації освітніх програм усіх спеціальностей 

університету. А також готуються методичні рекомендації щодо процедури 

ліцензуваннявсіх освітніх програм університету. З метою підвищення 

ефективності SMART-технологій в університетській освіті було розроблено та 

впроваджено в дію загально університетське Положення про стейкхолдерів. 

Паралельно з проведенням процесу ліцензування освітніх програм 

спеціальностей було проведено величезну роботу з формування бази даних 

кадрового забезпечення всіх освітніх програм університету. База дозволяє 

своєчасно контролювати якість підготовки кожної кафедри щодо процесу 

акредитації. 

У січні 2022 року «Відділ ліцензування, акредитації та документації» був 

об'єднаний з «Відділом забезпечення якості освіти». На теперішній час новий 
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відділ має назву «Відділ забезпечення якості освіти, ліцензування та 

акредитації», скорочено ВЗЯОЛА. 

Це об’єднання дало змогу подивитись на внутрішню систему забезпечення 

якості освіти в нашому університеті по новому, розглядаючи студента, 

викладача, роботодавця, адміністрацію, допоміжний і технічний персонал 

учасниками одного процесу. Розуміння своєї ролі та ролі інших учасників 

освітнього процесу є основою для формування культури якості освіти. А якість 

освіти це якість нації. 

Перед відділом стоять нові виклики, які потрібно вирішувати найближчим 

часом. Це оновлення кадрового складу університету, продовження активної 

підготовки до акредитацій освітніх програм усіх рівнів освіти, формування чіткої 

та розміреної системи контролю якості освітнього процесу, та формування 

концепції нових підходів у реалізації освітнього простору. 

 

КАДРОВА РОБОТА. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 
 

Вид роботи, що є визначальним для всього університету. Станом на 

20.08.2022 року ДВНЗ «ПДТУ» налічує 1020 співробітників, з них 303  

працюють у коледжах. 

Кількісний аналіз співробітників університету та коледжів наведений у 

таблицях 1, 2. 

 

Таблиця 1 – Кількісний аналіз співробітників університету 

Категорія Кількість, осіб % 

Науково-педагогічні працівники 265 37,0 

Наукові працівники 4 0,6 

Педагогічний та навчально-допоміжний 

персонал 
120 16,7 

Адміністративно-управлінський персонал 158 22,0 

Обслуговувальний персонал 170 23,7 

Разом 717 100% 

 

Таблиця 2 – Кількісний аналіз працівників коледжів 

Коледж Загальна кількість, осіб 

Маріупольський професійний коледж 104 

Маріупольський політехнічний професійний 

коледж 
150 

Маріупольський машинобудівний професійний 

коледж 
49 

Разом 303 
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Станом на 20.08.2022 р. в університеті працюють 265 штатних науково-

педагогічних працівників (далі - НПП), з них: 157 кандидатів наук і 47 докторів 

наук, що становить 77% від загальної кількості НПП.  

Двадцять кафедр університету мають у своєму складі 100% викладачів з 

науковими ступенями і званнями. Кількісний та якісний аналіз НПП за 

структурними підрозділами університету поданий у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Кількісний та якісний аналіз науково-педагогічних 

працівників університету 
Факультет Кафедра Разом 

штатних 

НПП 

Докторів 

наук 

Кандидатів 

наук 

% НПП з 

науковим 

ступенем 

 

 

 

Соціально-

гуманітарний 

Української мови та 

слов’янської філології 

5 0 5 100 

Перекладу 4 0 2 50 

Фізичного виховання та 

спорту 

4 0 1 25 

Соціології та соціальної 

роботи 

5 1 3 80 

Філософських наук та 

історії України 

5 1 4 100 

Туризму 6 2 4 100 

 

 

 

 

Металургійний 

Хімічної технології та 

інженерії 

4 0 4 100 

Металургії чорних металів 5 0 5 100 

Теорії металургійних 

процесів і ливарного 

виробництва 

6 1 4 83.3 

Металознавства і 

перспективних технологій 

8 1 7 100 

Обробки металів тиском 5 0 4 80 

 

 

 

Транспортних 

технологій 

Технології міжнародних 

перевезень і логістики 

6 2 3 83.3 

Транспортних технологій і 

підприємств 

5 1 3 80 

Рухомого складу 

транспортних систем 

5 1 2 60 

Автомобільного 

транспорту 

3 1 2 100 

 

 

 

 

 

 

Енергетичний 

Промислових 

теплоенергетичних 

установок і 

теплопостачання 

9 1 5 66.7 

Електроенергетичних 

комплексів і систем 

5 2 3 100 

Кафедра SoftSkills 1 1 0 100 

Агротехнології та 

агроінженерії 

1 0 1 100 

Систем автоматизації та 

електроприводу 

5 3 2 100 

Охорона праці та 

навколишнього 

середовища 

5 1 3 80 

 Автоматизації та 8 0 5 62.5 
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Інформаційних 

технологій 

комп’ютерних технологій 

Інформатики 8 1 6 87.5 

Вищої та прикладної 

математики 

10 1 5 60 

Комп’ютерних наук 6 1 3 66.7 

Фізики 7 1 5 85.7 

Біомедичної інженерії 4 2 2 100 

 

 

 

 

 

Економічний 

Економіки підприємств 6 2 4 100 

Маркетингу та бізнес 

адміністрування 

8 2 6 100 

Фінансів та банківської 

справи 

6 1 3 66.7 

Обліку та аудиту 4 2 2 100 

Економічної теорії та 

підприємництва 

3 0 2 66.7 

Транспортного 

менеджменту та логістики 

4 1 3 100 

Інноватики та управління 1 0 1 100 

 

 

 

 

Машинобудування 

і зварювання 

Технології 

машинобудування 

7 2 4 85.7 

Наноінженерії в 

галузевому 

машинобудуванні 

7 1 5 85.7 

Механічного устаткування 

заводів чорної металургії 

5 2 3 100 

Підйомно-транспортних 

машин і деталей машин 

13 1 8 69.2 

Архітектури 10 0 5 50 

Автоматизації та 

механізації зварювального 

виробництва 

5 3 2 100 

Металургії та технології 

зварювального 

виробництва 

7 4 3 100 

 

 

Інженерної та 

мовної підготовки 

Гуманітарних дисциплін 

та мовної підготовки 

іноземних громадян 

7 0 1 14.3 

Загальноосвітніх 

дисциплін 

2 0 1 50 

Іноземних мов 7 0 1 14.3 

Військової підготовки 6 0 0 0 

Ректорат  4 0 4 100 

Декани, директори 

та інші НПП 

 8 1 6 87.5 

Разом по університету 265 47 157 77.0 
 

 

Таблиця 4  – Кількісний аналіз працівників коледжів 

Коледж 

Загальна 

кількість, 

осіб 

% 

Маріупольський професійний коледж 104 100 

Педагогічні працівники 67 64,4 

Адміністративно-управлінський персонал 15 24,4 
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Обслуговувальний персонал 22 21,2 

Маріупольський політехнічний професійний 

коледж 
150 100 

Педагогічні працівники 65 43,3 

Адміністративно-управлінський персонал 28 18,7 

Обслуговувальний персонал 57 38,0 

Маріупольський машинобудівний професійний 

коледж 
49 100 

Педагогічні працівники 23 46,9 

Адміністративно-управлінський персонал 9 18,4 

Обслуговувальний персонал 17 34,7 

Разом 303 100 

Педагогічні працівники 150 49,5 

Адміністративно-управлінський персонал 56 18,5 

Обслуговувальний персонал 97 32,0 

 

ПІДСУМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Фінансування наукової діяльності 

Фінансування наукової діяльності в 2021 році традиційно здійснювалось з 

двох джерел: бюджетне фінансування (проєкти НДР, що виграли конкурс та 

затверджені наказом МОН України) та позабюджетне фінансування (роботи, 

виконані на замовлення – госпдоговори, гранти, послуги та ін.). 

Обсяг фінансування в 2021 році з коштів загального та спеціального фонду 

(фактичні надходження) склав 8388,4 тис.грн., з них: загальний фонд – 1980,3 

тис.грн., спеціальний фонд – 6408,1 тис.грн. (рис.1). Звернемо увагу на 

співвідношення цих складових. Останнім часом Міністерство приділяє цьому 

співвідношенню особливу увагу. Воно показує фактичну корисність вкладених 

МОН бюджетних коштів та їх результативність для розвитку та становлення 

власної фінансової самостійності вишів. За підсумками 2021 року цей показник в 

ПДТУ склав 3,24, тобто є одним з найкращих серед ЗВО України і цим ми 

пишаємось. 
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Рис. 1 – Обсяг фінансування в 2021 році за загальним та спеціальним 

фондом (фактичні надходження), тис. грн. 

 

Бюджетне фінансування 

Бюджетне фінансування в 2021 році, відповідно до затвердженого МОНУ 

тематичного плану НДР, було представлено 6-ма держбюджетними роботами. 

Серед цих робіт: одна фундаментальна (керівник – проф. Самотугін С.С.), три 

прикладні (доц. Аніщенко О.С., проф. Єфременко В.Г. та доц. Малишева І.Ю.), 

одна розробка (проф. Гулаков С.В.) та одна науково-технічна розробка молодих 

вчених (доц. Чабак Ю.Г.). У звітному році всі заплановані етапи робіт було 

виконано у чіткій відповідності до календарних планів. Загальний обсяг 

фінансування цих НДР за рік становив 1980,3 тис. грн. 

Декілька слів про бюджетне фінансування у поточному 2022 році. 

Тематичний план держбюджетних НДР на 2022 рік після двох секвестрів 

затверджено на рівні 2675,6 тис. грн. В ньому також 6 робіт, серед яких одна 

розробка (проф. Гулаков С.В.), три прикладні дослідження (проф. Єфременко 

В.Г., доц. Аніщенко О.С., доц. Малишева І.Ю.) та дві науково-технічні розробки 

молодих вчених (проф. Бурлака В.В. та доц. Чабак Ю.Г.). Виконання цих робіт 

на початку року також не викликало жодних побоювань, аж до відомих подій 24 

лютого. В результаті колективи виконавців двох НДР електротехнічної 

спрямованості, які через об'єктивні причини залишились на непідконтрольній 

Україні території, були позбавлені можливості повноцінно виконувати роботи. 

На даний момент в МОН розглядається питання про призупинення виконання та 

фінансування цих НДР. Ціна питання – понад мільйон гривень держбюджетного 

фінансування, втраченого університетом. І ще, обидві роботи мали безпосереднє 

відношення до сфери обороноздатності країни та були на особливому контролі 

МОН. 

Фінансування з коштів спеціального фонду 
Фактичні обсяги фінансування за госпдоговорами, проданими ліцензіями 

та наданими послугами в 2019-2021 роках представлені на рис. 2. Вони 

1980,3

6408,1

загальний фонд спеціальний фонд
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становили відповідно 3726,6 тис. грн. (2019 р.), 3138,8 тис. грн. (2020) та 3437,7 

тис. грн. (2021). 

 

 
 

Рис. 2 – Динаміка зміни обсягу фінансування за госпдоговорами, ліцензіями 

та наданими послугами в 2019-2021 роках, тис. грн. 

 

За коштами, що надійшли до спецфонду університету в 2021 році (3437,7 

тис. грн.), структура джерел фінансування має такий вигляд. Сім господарських 

договорів принесли загалом 2548,1 тис. грн., дві продані ліцензії – 43,2 тис. грн., 

надані послуги у вигляді тренінгів, навчальних програм, науково-технічних 

експертиз та ін. – 846,4 тис. грн. 

Серед господарських договорів виділимо 4 теми з найбільшим 

фінансуванням: 

1) № 6/20 (замовник – ТОВ "Метінвест інжиніринг", обсяг фінансування в 

2021 році – 561,6 тис. грн., керівники – доц. Руських В.П. та доц. Семакова В.Б.); 

2) № 7/20 (ПрАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", 780 тис. грн., доц. Семакова В.Б.); 

3) № 8/20 (ПрАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", 720 тис. грн., доц. Руських В.П.); 

4) № 19/20 (ПрАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ", 240 тис. грн., проф. Єфременко 

В.Г.). 

Розподіл обсягів фінансування по підприємствах-замовниках в 2021 році 

виглядає так: 

1) ПрАТ «МК «Азовсталь» – 71 % (4 договори, 1800,0 тис. грн.); 

2) ТОВ "Метінвест інжиніринг" – 22 % (1 договір, 561,6 тис. грн.); 

3) ТОВ "Криворізький турбовентиляторний завод" – 5,6 % (1 договір, 144 

тис. грн.); 

4) ТОВ "НВП СРТ" - 1,6% (1 договір, 42,5 тис. грн.) 

Дві продані ліцензії – на рахунку наших зварювальників – проф. Роянова 

В.О. та проф. Лаврової О.В. Загальна сума надходжень від ліцензійних договорів 

становила 43,2 тис. грн. 

При наданні платних послуг в 2021 році відзначилися наступні підрозділи 

та керівники тренінгів, навчальних програм та науково-технічних експертиз: 
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центр кар'єри – 641 тис. грн., проф. Федосова І.В. – 48,2 тис. грн., доц. Бежан 

В.А. та ст.викл. Житаренко В.М. – 45 тис. грн. 

Таким чином, загальний обсяг надходжень в спецфонд університету від 

усіх видів робіт, що перелічені, становив в 2021 році 3437,7 тис. грн. 

Крім того, в результаті виграного конкурсу університет отримав право 

виконати роботу, яку фінансує Національний фонд досліджень України. Сума 

фінансування в 2021 році становила 2970,4 тис. грн., керівник робіт – проф. 

Єфременко В.Г. При цьому отримані фінансові кошти надійшли до спецфонду 

університету. У сумі з 3437,7 тис. грн. зароблених за виконання замовлень 

грошей обсяг спецфонду університету становив 6408,1 тис. грн. 

Обсяги фактичних надходжень коштів від виконаних госпдоговірних НДР 

в 2021 році розподілилися по факультетах та інноваційних структурних 

підрозділах наступним чином (таблиця 1): 

 

Таблиця 1 – Розподіл фінансування від виконання госпдоговірних НДР, 

продажу ліцензій та надання послуг в 2021 році по факультетах та інноваційних 

структурних підрозділах 
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1 ННІ Сучасних технологій 2154,1 62,7 

2 ННІ Економіки та менеджменту 23,6 0,7 

3 Ф-т інформаційних технологій 407,7 11,9 

4 Ф-т машинобудування і зварювання 190,2 5,5 

5 Центр кар’єри 641,0 18,6 

6 НДЧ 21,1 0,6 

 ИТОГО: 3437,7 100 

 

У 2021 році в умовах промислових підприємств впроваджено 18 розробок, 

серед яких 4 новітні технології. Результати всіх держбюджетних НДР, як тих, що 

фінансуються за рахунок коштів загального фонду, так і тих, що виконуються на 

кафедрах в рамках робочого часу (друга половина дня), впроваджуються у 

навчальний процес. 

Видавнича діяльність, участь у конференціях 
За підсумками 2021 року вчені та викладачі університету стали авторами 

37 монографій, з яких 6 мають гриф ПДТУ та 6 опубліковано за кордоном 

англійською мовою. Крім того, видано 10 підручників та 7 навчальних 

посібників, з яких 2 підручники та 7 навчальних посібників отримали гриф 

ПДТУ. Один підручник видано за кордоном англійською мовою.  
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Рис. 3 – Кількість виданих наукових монографій 

 

Результати наукової діяльності викладачів, науковців, аспірантів та 

студентів університету відображено у понад 1000 публікаціях. Серед них – 489 

статей, опублікованих у наукових фахових виданнях (рис. 4), у тому числі 176 

статей – в професійно орієнтованих виданнях України; 158 – у виданнях за 

межами України (рис. 5). Із загальної кількості статей - 153 опубліковано у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, WoS та ін. 

Дані на рис. 3 – рис. 5 за 2022 рік наведені станом на 30.06.2022р. без урахування 

показників факультету машинобудування і зварювання. 

 

 
Рис. 4 – Кількість опублікованих наукових статей 
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Рис. 5 – Кількість наукових статей, опублікованих за кордоном 

 

Статистика міжнародних наукометричних баз даних "Scopus" та "WoS" 

свідчить про підвищення публікаційної активності співробітників ДВНЗ 

"ПДТУ", особливо в останні роки. На сьогодні 77 науково-педагогічних 

співробітників університету мають не менше 5 публікацій у НБД «Scopus» та 

«WoS». Чисельність публікацій лише цих 77 співробітників в цих престижних 

НБД становить уже 1214 статей. В особистому заліку, за кількістю публікацій, є 

свої лідери. Понад 30 публікацій мають: проф. Самотугін С.С. - (33 статті), проф. 

Гулаков С.В. - (36), доц. Чабак Ю.Г. - (38), проф. Гранкін В.П. - (39), проф. 

Кухар В.В. - (55), проф. Чейлях О.П. - (63), проф. Єфременко В.Г. - (74), проф. 

Малінов Л.С. - (87). 

Нещодавно на сайті Освіта.ua оприлюднено черговий щорічний рейтинг 

українських закладів вищого освіти за показниками наукометричної бази Scopus 

2022 року. Результати рейтингу ґрунтуються на показниках цитованості 

наукових статей, опублікованих закладами освіти чи їх фахівцями. Серед 195 

вузів України ДВНЗ «ПДТУ» займає 48 місце. Це поважне місце університет 

посів завдяки наступним показникам: загальна кількість публікацій – 839, 

кількість цитувань – 2727, індекс Гірша (2022) – 25, індекс Гірша (2021) – 20, 

різниця (2022-2021) – 5.  

У 2022 році через військові дії наукові та науково-технічні конференції на 

базі ПДТУ не проводились. 

Підсумки патентно-ліцензійної діяльності ДВНЗ «ПДТУ» 

Останнім часом доводиться констатувати спад винахідницької активності. 

Негативний вплив на цей вид діяльності зробили такі фактори як пандемія 

COVID, значне (майже на порядок) збільшення цін на послуги Укрпатенту та, 

звичайно, військовий стан, в якому ми перебуваємо, починаючи з лютого 2022 

року. Тому особливих досягнень в цій сфері немає. 

Загалом в 2021 році співробітниками університету подано 6 заявок на 

винаходи та корисні моделі, отримано 12 патентів України. З початку 2022 року 

подано лише одну заявку на винахід і не отримано жодного патенту. 
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Відділом інтелектуальної власності НДЧ та кафедрами університету 

підготовлені, укладені та виконані 2 ліцензійні договори на використання 

об'єктів права інтелектуальної власності ДВНЗ «ПДТУ». 

Загалом дохід університету у звітному році від ліцензійної діяльності 

становив 43,2 тис. грн. 

Основні результати виконання замовлень на провадження 

інноваційної діяльності 

У звітному році окреме фінансування ДВНЗ «ПДТУ», яке стосується 

провадження інноваційної діяльності, із загального фонду державного бюджету 

не виділялося. Виконання інноваційного замовлення промислових підприємств 

здійснювалося з коштів спеціального фонду бюджету за рахунок власних 

надходжень бюджетної установи. Загальний обсяг фінансових коштів отримано 

за рахунок: 

1) надання на ліцензійній основі промисловим підприємствам України 2-х 

дозволів на використання об'єктів права інтелектуальної власності (ноу-хау) 

університету на суму 43,2 тис. грн.; 

2) виконання профінансованих підприємствами та установами 7-ми 

госпдоговірних НДР з передачею замовникам результатів досліджень та 

розробок на загальну суму 2548,1 тис. грн.; 

3) виконання наукових досліджень на замовлення НФДУ (одна НДР) з 

фінансуванням із спеціального фонду бюджету в обсязі 2970,4 тис. грн.; 

4) надання українським підприємствам платних науково-освітніх послуг, з 

використанням об'єктів права інтелектуальної власності університету (ноу-хау) – 

12 договорів на загальну суму 846,4 тис. грн., у т.ч. надання 3-х інформаційно-

аналітичних послуг на суму 21,1 тис. грн. 

Замовлень на реалізацію інноваційних проектів та програм у звітному році 

не було. 

Результати маркетингової діяльності університету 
У зв'язку з карантинними обмеженнями, викликаними пандемією COVID, 

та початком військових дій, що спричинені повномасштабним вторгненням Росії 

на територію України, заплановані на 2021-2022 рік виставки на базі 

університету не проводилися. Враховуючи це, ДВНЗ «ПДТУ» на своєму сайті 

організувало віртуальну виставку наукової та інноваційної продукції 

університету, доповнену науковим обладнанням та приладами Регіонального 

центру колективного користування науковим обладнанням закладів вищої освіти 

МОН України «Університетський консорціум». 

В 2021-2022 навчальному році видано: збірку наукових статей «Наука та 

виробництво» (випуск 24); збірники наукових статей «Вісник Приазовського 

державного технічного університету» – технічні науки (випуск 41) та соціально-

гуманітарні науки (випуск 6). 

Збірники входять до міжнародної наукометричної бази даних «Index 

Copernicus» та до Переліку наукових фахових видань України, що включені до 

категорії «Б», в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних 

робіт. 
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Наукова діяльність молодих вчених 

В 2021-2022 році на факультетах та кафедрах ПДТУ працювало 43 молоді 

вчені, з них: 5 – докторів наук, 28 – кандидатів наук. Створена та функціонує 

рада молодих учених, головою якої є доцент кафедри фізики Чабак Ю.Г. 

Значним є внесок молодих учених у видавничу діяльність. Так за звітний 

період ними створено 9 монографій (з них 2 опубліковані за кордоном), 1 

навчальний посібник, 83 статті у науково-технічних журналах (з них 25 – у 

закордонних виданнях, 58 – індексовано у міжнародних наукометричних базах 

даних), 112 тез доповідей на наукових конференціях та форумах. Значність 

наукової роботи молодих вчених підтверджується індексом цитування наукових 

публікацій. Так, індекс Гірша Чабак Ю.Г. складає 14, Пастухової Т.В. та 

Зурнаджі В.І. - 6, Піднебенної С.К. та Бурлаки В.В. - 5. 

У звітному році молодими вченими ПДТУ індивідуально та у співавторстві 

отримано 10 патентів на винаходи та корисні моделі. 

Команда молодих вчених (Чабак Ю.Г., Єфременко Б.В., Зурнаджі В.І., 

Пастухова Т.В.) під керівництвом професора Єфременка В.Г. виграли грант та 

уклали договір з Національним фондом досліджень України на виконання 

науково-дослідної роботи протягом 2020-2022 років (загальний обсяг 

фінансування - 5,2 млн. грн.). 

Четверо молодих учених Піднебенна С.К., Лаврова О.В., Бурлака В.В. та 

Ткачук О.В. у 2021 уч. році були стипендіатами Кабінету Міністрів України для 

молодих вчених. 

В листопаді 2021 р. факультетом інформаційних технологій спільно з 

радою молодих вчених університету було успішно проведено Всеукраїнську 

конференцію молодих вчених «Актуальні питання розвитку інформаційних 

технологій» (відп. Балалаєва О.Ю.). 

Доц. Ташкінова О.А. є заступником головного редактора збірки наукових 

праць «Вісник ПДТУ. Серія: Соціально-гуманітарні науки та публічне 

адміністрування», Рассохін Д.О. – відповідальний секретар збірки наукових 

праць «Наука та виробництво». Бурлака В.В. входить до складу редколегій 

збірок «Вісник ПДТУ. Серія: Технічні науки» та «Вісник Донбаської державної 

машинобудівної академії» (м. Краматорськ). 

В 2021р. команда молодих вчених (Єфременко Б.В., Зурнаджі В.І., 

Пастухова Т.В.) під керівництвом доцента Чабака Ю.Г. виконувала науково-

дослідну роботу, що фінансується з коштів держбюджету України. У вересні 

2021р. від молодих вчених (Чабак Ю.Г. та Бурлака В.В.) було подано 2 заявки на 

проведення держбюджетних НДР в 2022-2024 роках. Після проходження 

Всеукраїнського конкурсу ці заявки були схвалені Міністерством освіти і науки 

та виділено фінансування для їх виконання. Держбюджетна НДР під 

керівництвом доцента Чабак Ю.Г запланована на 2022-2024 роки. Загальна сума 

її фінансування - 2357,8 тис. грн. Держбюджетна НДР під керівництвом Бурлаки 

В.В. запланована на 2022-2023 з фінансуванням 1400,0 тис. грн. 

В листопаді 2021 року доценти Чабак Ю.Г. та Пастухова Т.В. за 

клопотанням університету були удостоєні Премії Верховної Ради України. 
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Загалом молоді вчені університету не відстають від провідних вчених, а за 

деякими показниками навіть випереджають багатьох з них. Вони впевнено 

почуваються на керівних посадах і легко справляються з професійними 

завданнями. 

Студентська наука 
Науково-дослідницька робота студентів є важливою складовою освітнього 

процесу. Вона дозволяє виявити творчий потенціал майбутніх спеціалістів, їх 

здатність самостійно вирішувати професійні та технічні завдання. 

Після успішно проведеного І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт, на ІІ тур в 2021-2022 навчальному році було відправлено до 

базових вишів 98 наукових праць. Дві роботи встигли стати переможцями. 

Відзначились ННІЕМ – 1 диплом переможця, факультет інформаційних 

технологій – також 1 диплом. На жаль, потенціал багатьох інших робіт виявився 

не розкритим. Через військові дії проведення Всеукраїнських конкурсів 

студентських наукових робіт було припинено. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Доходи та особливості фінансового 2021 року  

2021 рік для ПДТУ у фінансовому плані не став якимось особливим. 

Попри зростання заробітної плати, обсяг фінансування університету з бюджету 

практично не збільшився. Свої проблеми додав карантин СOVID-19, він не дав 

усім працювати вільно та на повну потужність. Особливо в 2021 році це 

позначилося на доходах за надані додаткові платні послуги, за наданою нам 

спонсорською допомогою.  

Наші доходи за всіма підрозділами університету наведено у наступній 

таблиці (табл. 1).  

Таблиця 1 

Підсумки доходів ДВНЗ "ПДТУ" в 2021 р. 

(надходження) 

    

млн. грн. 

Підрозділ 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Інші 

джерела 
УСЬОГО % 

ПДТУ 110,600 31,200 2,800 144,600 66 

НДЧ 1,980 3,100 2,878 7,958 4 

МПФК 27,200 1,400 0,023 28,623 13 

МФК 20,400 4,700 0,723 25,823 12 

ММФК 10,500 0,400 0,035 10,935 5 

УСЬОГО 170,680 40,800 6,459 217,939 100 
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З бюджету ПДТУ отримав 110,6 млн. грн, заробили за спеціальним 

фондом – 31,2 млн. грн., інші джерела доходу, а це переважно спонсорська 

допомога, додали нам ще 2,8 млн. грн. Таким чином, наш університет 

фінансується на 76% з бюджету. 

Якщо розглядати лише доходи ПДТУ (без відокремлених підрозділів), то 

за 20 років їхня динаміка виглядає як на рис. 1, 2.  

 

 
Рис. 1 Динаміка доходів ПДТУ, млн. грн. 

 

 
Рис. 2 Динаміка доходів ПДТУ, млн. грн. 

 

Суттєво в порівнянні з 2020 роком у нас зменшилася спонсорська 

допомога, що відноситься до спеціального фонду, (рис. 3). 
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Рис. 3 Спонсорська допомога ПДТУ, млн. грн. 

 

Спонсорська допомога, яку зуміли залучити кафедри, інститути та 

факультети у 2020-2021 навчальному році майже у 4 рази менше, ніж у 

попередньому 2019-2020 навч. році, рис. 4. Усього вона становила 356 253 грн. 

 

 
Рис. 4 Спонсорська допомога інститутам та факультетам  

з 01.09.2020 по 01.09.2021 г., грн. 

 

Додаткові платні послуги – це напрямок, який ми намагаємося розвивати 

останніми роками, рис. 5. За звітний період ми додатково надали послуг на суму 

332 845 грн., а це в 1,6 рази більше ніж за попередній навчальний рік. І цей 

результат вселяє надію на майбутнє.  
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Рис. 5 Додаткові платні послуги інститутів та факультетів  

з 01.09.2020 по 01.09.2021, грн. 

 

Великим досягненням цього року можна вважати отримане фінансування 

за міжнародними та державними грантами та проєктами (табл. 2). Загальна сума 

доходів за 2021 рік становить понад 13,6 млн. грн. 

Основну частину цієї суми було спрямовано на придбання матеріалів, 

обладнання, програмного забезпечення, навчання наших співробітників. 

 

Таблиця 2 

Фінансування, яке надійшло на рахунки ПДТУ у 2021 році на виконання 

грантів та проєктів 

Проект Сума, грн. 

Британська Рада в Україна (проект Активні Громадяни) 259 970,00 

Erasmus+ DigEco  1 918 469,74 

Міністерство молоді та спорту – молодіжні обміни (Польща) 160 998,00 

USAID (створення лабораторії мікроелектроніки і робототехніки, 

оснащення Центру інноваційного підприємництва) 

796 722,00 

USAID (створення 2-х лабораторій для дистанційного навчання 

та лабораторії цифрового туризму, історії та культури (частково) 

2 053 700,00 

USAID (створення лабораторії цифрового туризму, історії та 

культури) 

2 121 600,00 

Міністерство регіональної політики України (проєкт 

інформатизації Навчально-науковий центр «Академія 

безперервної освіти та освітніх технологій «LIFE LONG 

LEARNING») 

6 000 000,00 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України 

240 891,00 

Національна комісія зі стандартів державної мови 53 463,00 

Усього 13 605 814,74 
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У коледжах динаміка доходів обходиться поки що без падінь, (рис. 6). 

 

 
 

 
Рис. 6 Динаміка доходів коледжів ДВНЗ «ПДТУ», млн. грн. 

 

Наші витрати у 2021 р. 

За загальним фондом ми витратили110,60 млн. грн., за спеціальним – 

32,84 млн. грн. (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Основні статті видатків ПДТУ в 2021 р. (факт) 

  
млн. грн. 

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ 
Загальний  

фонд 

Спеціальний 

фонд  
РАЗОМ 

Оплата праці працівників 78,200 22,200 100,400 
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Нарахування на заробітну плату 17,200 5,000 22,200 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 
1,500 0,600 2,100 

Продукти харчування 1,400 0,000 1,400 

Оплата послуг (крім комунальних) 0,500 1,200 1,700 

Видатки на відрядження 0,000 0,100 0,100 

Оплата комунальних послуг та  

енергоносіїв 
11,300 3,500 14,800 

Субсидії і поточні трансферти  0,500 0,000 0,500 

Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 
0,000 0,200 0,200 

Капітальний ремонт, реконструкція та 

реставрація 
0,000 0,000 0,000 

Інші поточні видатки 0,000 0,040 0,040 

УСЬОГО 110,600 32,840 143,440 

 

Основна частина всіх витрат пішла, як завжди, на заробітну плату – понад 

85% (з урахуванням податку). Далі за величиною витрат йдуть комунальні - 

10%. Цього року ми змогли виділити на придбання матеріалів трохи більше 1%, 

а на обладнання - практично 0%. 

 

Доходи та особливості фінансового 2022 року 

На 2022-й рік наш університет в січні отримав проект кошторису 

бюджетного фінансування в обсязі 111,2 млн. грн. (загальний фонд). До наших 

планів входило також заробити по спеціальному фонду не менше 29 млн. грн. В 

наші плани, як і раніше, входили додаткові доходи по міжнародних проектах, 

спонсорській допомозі та ін. 

Але 24 лютого Росія почала агресивну війну з Україною, яка зруйнувала 

усі наші плани що до доходів, роботи та життя. 

Після трагічних подій та поспішної евакуації з Маріуполя, та тимчасового 

прикріплення до НТУ «Дніпровська політехніка», наш університет почав 

відновлювати роботу, хоча мав втрати в кадрах, у контингенті студентів, в 

правах на бюджетне фінансування. 

Усі зусилля керівництва ПГТУ і коледжів ПГТУ були спрямовані на 

відновлення повноцінної діяльності, передусім, на відновлення навчального 

процесу, який був би неможливий без своєчасного нарахування і виплати 

заробітної платні викладачам і співробітникам та стипендії студентам. Усі вони 

хоч і знайшли змогу вирватися з окупованого Маріуполя, але залишилися без 

майна, житла та коштів до існування. 

Завдання ускладнювалося ще і тим, що на підконтрольну територію 

України не виїхав жоден бухгалтер, жоден працівник планово-фінансового 

відділу, не були вивезені документи, бази даних, комп'ютери з необхідним 

програмним забезпеченням. Багато хто з адміністративно-управлінського 
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персоналу були розкидані територіально і мали можливість працювати тільки 

дистанційно.  

Ціною неймовірних зусиль нам все ж вдалося відновити навчальну і 

фінансову діяльність, виплату заробітної плати і стипендії.  

В період воєнного стану Міністерство фінансує нас доки без затримок і 

майже в повному обсязі. Нестача коштів лише на виплату стипендій. Основні 

наші витрати - це заробітна плата, обов'язкові податки та платежі.  

Заробітна плата нараховується по трьох категоріях персоналу 

університету: тим, хто вважається на простої; тим, хто працює очно або 

дистанційно; тим, з ким призупинені трудові договори. За 5 місяців війни з 

університету звільнилися за власним бажанням тільки 35 працівників. Таким 

чином, за станом на 1 серпня в штаті університету (без тих, з ким тимчасово 

призупинені трудові договори) вважаються і отримують заробітну плату 476 

осіб, з яких 261 осіб - це науково-педагогічні працівники. Значна частина 

персоналу із 476 осіб знаходиться в простої не зі своєї вини, вони отримують 

тільки 2/3 окладу. Але ми як і раніше підтримуємо їх і сподіваємося, що вони 

зможуть повернутися до повноцінної роботи в наш тимчасово переміщений 

університет та коледжі. 

На жаль, різко впали доходи по спеціальному фонду. Студенти 

контрактної форми навчання практично не в змозі оплачувати своє навчання, а 

питання компенсації університетам цих фінансових втрат доки не вирішене 

урядом. На 01.08.2022 наші доходи по спеціальному фонду склали тільки 

близько 11,1 млн. грн. з 29 млн. грн., запланованих на рік. 

 

Наші витрати у 2022 році 

Станом на 01.08.2022 року наші витрати склали по загальному фонду 45,9 

млн. грн., з яких на заробітну платню з податками припало 44,5 млн. грн. 

(97%). Академічна стипендія виплачена студентам і аспірантам на суму майже 

9,8 млн. грн., при цьому заборгованість по академічній стипендії за минулий 

період склала 1,1 млн. грн.  

По спеціальному фонду ми витратили майже 8 млн. грн., у тому числі на 

заробітну плату 7,5 млн. грн. (94%). 

Нам надають дуже потрібну зараз спонсорську допомогу різні українські і 

міжнародні фонди. Загальна сума такої допомоги на закупівлю устаткування на 

01.08.2022 склала вже майже 150 тис. грн. Ми продовжуємо працювати над 

грантами по проектах відновлення і розвитку нашого університету.  

 

ПДТУ В КОНСОЛІДОВАНОМУ РЕЙТИНГУ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ 

– 2022 

 

Приазовський державний технічний університет у консолідованому 

рейтингу за 2022 р, який охоплює 250 закладів вищої освіти України, посів 81-82 

місце. 
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Консолідований рейтинг підготував освітній ресурс «Освіта.ua».Для 

складання рейтингу закладів вищої освіти Українивикористані найбільш 

авторитетні серед експертів та засобів масової інформації національні рейтинги 

навчальних закладів України: “Топ-200 Україна”, “Scopus” та “Бал ЗНО на 

контракт”, кожен з яких використовує різні критерії оцінювання вищих 

навчальних закладів. 

Нагадаємо, що Приазовський державний технічний університет посів у 

рейтингу «Scopus» – 48 місце, у рейтингу ТОП 200 Україна 2022» – 48 місце, у 

рейтингу “Бал ЗНО на контракт” – 201. 

Кожен із рейтингів використовує важливі критерії оцінювання. Зокрема, у 

рейтингу «Топ-200 Україна», складеному Центром міжнародних проєктів 

«Євроосвіта», використано відкриті дані прямих вимірів, виставлені на 

відкритих вебресурсах незалежних національних і міжнародних організацій і 

установ. Цього року під час формування рейтингової таблиці було враховано 

тенденції розвитку української освіти, що зазнали змін через пандемію COVID-

2019 і повномасштабне воєнне вторгнення рф. 

Результати рейтингу «Scopus»базуються на показниках бази даних Scopus, 

що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які 

публікуються закладом освіти або його співробітниками в наукових виданнях. 

Рейтинг «Бал ЗНО на контракт» містить інформацію про показники 

середнього бала зовнішнього оцінюванняабітурієнтів, яких у 2021 році 

зараховано до вишів на навчання за контрактом. 

Динаміка місця ПДТУ в консолідованому рейтингу приведена на рис. 7. 

 

 
Рис. 7 Консолідований рейтинг ДВНЗ «ПДТУ» 

 

ПРО МІЖНАРОДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ КОЛЕКТИВУ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Важливою складовою успішного іміджу будь-якого закладу вищої освіти є 

його міжнародна діяльність. 

Пріоритетними напрямами міжнародної діяльності ДВНЗ «ПДТУ» є: 
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1) міжнародна мобільність студентів та викладачів; 

2) участь у міжнародних проєктах; 

3) сумісні наукові дослідження; 

4) наукова, освітня та культурна діяльність на основі укладених угод з 

міжнародними партнерами. 

У звітному періоді, враховуючи ситуацію у якій ми опинились, за кожним 

із напрямів маємо достойні результати. 

Міжнародна мобільність студентів та викладачів 

Лідерами міжнародної мобільності викладачів ДВНЗ «ПДТУ» у 2021 – 

2022 навчальному році стали представники Навчально-наукового інституту 

економіки і менеджменту та Факультету інформаційних технологій: 

1. Професор Єфременко В.Г., доцент Чабак Ю.Г. у рамках гранту 

2020.02/0064 НФДУ провели наукові дослідження на базі Університету 

міста Янніна (Греція); а також у рамках гранту 2020.02/0064 НФДУ - на базі 

Університет м. Падуя (Італія). 

2. Професор Хаджинова О.В., проф. Гончар В.В., проф. Калінін В.В., 

доцент Горохова Т.В., начальник ВМП Полупанова К.О. пройшли пілотне 

навчання за проєктом Erasmus+ DigEco в Таджицькому технічному університеті 

імені академіка Осімі (Таджикистан). 

3. Доцент Сагіров Ю.Г., ст. викладач Єфременко Б.В. взяли участь у 

фінальній конференції за проєктом Erasmus+ Bioart у Мадридському технічному 

університеті (Іспанія). 

4. Професор Гончар В.В., проф. Калінін В.В., начальник ВМП Полупанова 

К.О., доцент Мироненко Д.С., старший викладач Єфременко Б.В., фахівець 

ННІЕМ Буряк П.В. стали учасниками молодіжного українсько-польського 

обміну Краківської політехніки ім. Тодеуша Костюшка (Польща). 

5. Професор Калінін В.В., начальник ВМП Полупанова К.О., доцент 

Бороденко Л.В., доцент Горохова Т.В. взяли участь у молодіжному українсько-

польському обміні університету м. Жешув (Польща). 

6. Професор Хаджинова О.В., проф. Гончар В.В., проф. Калінін В.В., проф. 

Мінц Ю.О. пройшли науково-педагогічне стажування на базі університету 

"Вища школа банкова" (Польща). 

7. Професор Гончар В.В., доцент Горохова Т.В., начальник ВМП 

Полупанова К.О. взяли участь у 32-ій Міжнародній конференції «Інформаційне 

моделювання та бази даних» в Університеті прикладних наук (м. Гамбург, 

Німеччина). 

8. Професор Гончар В.В., начальник ВМП Полупанова К.О. пройшли 

стажування за проєктом ERASMUS+ DigEco в Університеті Мвколоса Ромеріса 

(Литва). 

Щодо міжнародної мобільності студентів, то й тут лідерами залишаються 

студенти Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, Факультету 

інформаційних технологій, а також Соціально-гуманітарного університету. 

Загалом у цьому навчальному році 13 студентів узяли участь в українсько-

польському обміні, 1 студентка Легова А.І. (СГФ) стала учасницею 

студентського обміну UGRAD (Університет Вісконсін Грін Бей, США). 
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Участь у міжнародних проєктах 

У 2021-2022 навчальному році університет продовжував успішну 

реалізацію 4-ох проєктів, започаткованих у попередні роки: 

1) Crisis and Risks Engineering for Transport Services (CRENG) 598218-EPP-

1-2018-1- PL-EPPKA2-CBHE-JP (ФТТ); 

2) ЕРАЗМУС+ «Диджиталізація економіки як елемент сталого розвитку 

України та Таджикистану» (DigEco) 618270-ЕРР-1- 2020-1-LТ-ЕРРКА2-CBHE-JP 

(ННІЕМ); 

3) Проєкт USAID «Демократичне врядування у Східній Україні» (DG-East 

) (СГФ); 

4) USAID “Підтримка дистанційного та цифрового навчання для 

Державного вищого  навчального  закладу “Приазовський державний технічний 

університет” (СГФ); 

На сьогодні маємо 4 проєкти, які вже отримали фінансування та 

готувалися до реалізації:  

1) Впровадження європейської циркулярної економіки через соціальне 

підприємництво як ідентичність EU4Business (Еразмус, Жан Моне); 

2) Грант на реалізацію проєкту соціальної дії «Відкриття дебатного клубу у 

Маріупольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №16 Маріупольської 

міської ради Донецької області» «Активні Громадяни»; 

3) Грант на реалізацію проєкту соціальної дії «Гендерна поличка» 

«Активні Громадяни»; 

4) Грант на реалізацію проєкту соціальної дії «Study Space» «Активні 

Громадяни». 

Через російське вторгнення в України початок виконання проєктів було 

перенесено. Так, проєкт «Впровадження європейської циркулярної економіки 

через соціальне підприємництво як ідентичність EU4Business (Еразмус, Жан 

Моне)» розпочинається 01 вересня 2022 року, а проєкти за програмою «Активні 

Громадяни» мають бути реалізовані впродовж липня - жовтня 2022 року. 

Приазовський державний технічний університет продовжує наукову 

співпрацю з міжнародними партнерами. Цього року університет виконує три 

двосторонні наукові проєкти, організаторами яких Міністерство освіти і науки 

України у співпраці з іноземними партнерами: 

1) Спільний українсько-литовський проєкт «Дослідження метаногенезу 

водної рослинної біомаси з метою отримання альтернативного джерела енергії - 

паливного біогазу». Партнер проєкту - Вільнюський технічний університет 

Гедеміна. Координатор Бурко В.А. 

2) Спільний українсько-словацький науково-дослідний проєкт «Розробка 

технології поверхневого наноструктурування інструментальної сталі нового 

покоління для підвищення якості штамповки гібридних кузовів низько-СО2-

емісійних авто із високоміцного TRIP-assisted листового прокату». Партнер 

проєкту - Інститут дослідження матеріалів Словацької академії наук. 

Координатор проф. Єфременко В.Г. 

3) Спільний проєкт в рамках Програми науково-технічного 

співробітництва між Україною та Китайською Народною Республікою 
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«Передова металопродукція, отримана об’ємною та листовою обробкою тиском, 

з високоміцної комплексно легованої та мікролегованої термомеханічно 

обробленої сталі для морської інфраструктури та кораблебудування. Партнер 

проєкту - Уханський університет науки і технологій (Wuhan University of Science 

and Technology) Координатор проф. Єфременко В.Г. 

За підтримки Міністерства молоді і спорту України та відповідно до 

Порядку здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю та проведення 

заходів згідно з Договором між Кабінетом Міністрів України та Урядом 

Республіки Польща про Українсько-Польську Раду обміну молоддю (підпункт 5 

пункту 6 розділу IV) ДВНЗ «ПДТУ» реалізував два молодіжних проєкти: 

1) Проєкт «Українсько-польський молодіжний обмін «Розбудова 

потенціалу соціальної активності серед молоді, включаючи розвиток потенціалу 

молодіжного соціального підприємництва: «проєкт ABCD (розвиток спільноти 

на основі активізму)», який проходив за участі 10 студентів ДВНЗ «ПДТУ» у м. 

Жешув, Жешувський університет з 29 жовтня по 05 листопада 2021 року. 

2) Проєкт "Техно-міст", де 20 студентів ПДТУ виступили амбасадорами 

української науки в європейському просторі. Проєкт проходив у Краківській 

Політехніці імені Тодеуша Костюшка з 17.11.2021 до 25.11.2021. 

На жаль, російська воєнна агресія внесла свої корективи в міжнародну 

діяльність університету, і наразі всі сили зосередженні на залученні 

міжнародних партнерів до відновлення матеріально-технічної бази ДВНЗ 

«ПДТУ», облаштування побуту викладачів і студентів, які переїхали до Дніпра, 

створення максимально комфортних умов для навчання. Проте і тут уже маємо 

певні успіхи. Наприклад, у липні 2022 року університет став учасником проєкту 

«Консалтингова підтримка малого та середнього бізнесу України в кризовий 

період, спричинений війною», який є частиною масштабного проєкту «Сприяння 

економічній участі вразливих груп населення, включно з внутрішньо 

переміщеними особами, в регіоні Азовського моря». Цей проєкт виконує 

Федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH за дорученням уряду Німеччини, ГО Всеукраїнська асоціація 

консультантів з управління (CMC-Ukraine), яка є частиною міжнародної 

професійної спільноти практиків CMC-Global за підтримки Офісу з розвитку 

підприємництва та експорту та національного проєкту Дія. 

Отримано фінансування від «Nova Ukraine» — неприбуткової організації, 

діяльність якої спрямована на надання гуманітарної допомоги народу України та 

підвищення обізнаності про Україну в США та в усьому світі. Грант надано для 

підтримки гідних житлових умов у гуртожитку ДВНЗ «ПДТУ» в м. Дніпро. 

На сьогодні ми подали до міжнародних фондів кілька заявок щодо 

відновлення матеріально-технічної бази університету. 

Упевнені, що міжнародна і грантова діяльність університету й надалі 

сприятиме формуванню іміджу ПДТУ як потужного центру вищої освіти в 

Україні.  
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СТУДЕНТСЬКА СЕКЦІЯ ПРОФКОМУ ТА СТУДЕНТСЬКИЙ СЕНАТ  

 

Для Студентської секції профкому та Студентського сенату в Літописі 

2022 року першою сторінкою стала Загальноуніверситетська студентська 

конференція, проведена 22 вересня 2021 року. На конференції обрали новий 

Студентський сенат та Студентську секцію профкому. Оновлений склад 

продемонстрував активну роботу і спроможність в організації різноманітних 

студентських івентів, воркшопів, фотоконкурсів, фестивалів, турнірів, 

волонтерської діяльності тощо. У першому семестрі поточного навчального 

року, попри карантинні обмеження, проведено близько 30 заходів із залученням 

студентів, викладачів, майбутніх абітурієнтів: «Посвята в студенти», «Твоє 

життя – букет із різнобарв’я», «PSTU online show», «Prof.STRIKE» та інші. 

Більшість із них відбувалась у дистанційному форматі з використанням 

популярних соціальних мереж Інстаграм та Фейсбук, а також студентського 

Телеграм-каналу.  

Водночас, не порушуючи карантинні обмеження, ми все ж таки змогли 

організовувати флешмоби: збирали студентів невеликими групами, ставили 

танці та проводили фото- і відеознімання. Так у соціальних мережах з'явилися 

відеоролики: привітання з Новим роком, з Днем Святого Валентина і т.д. На 

жаль, незавершеним залишився відеоролик-привітання з Восьмим березня. 

Активісти Студентського сенату та Студентської секції профкому - завжди 

активні учасники профорієнтаційної кампанії університету. Як правило, на Днях 

відкритих дверей працює локація «Студентське самоврядування». Також восени 

2021 року актив достойно представив наш університет у проєкті Олександра 

Педана - «Univer check», що в червні 2022 року стало потужною рекламою 

переміщеного університету. 

Захист соціальних прав та інтересів студентів 

Студентський актив піклується не тільки про дозвілля студентів, а й про 

їхній соціальний захист. З 1 січня 2022 року законодавство щодо призначення та 

виплати стипендії студентам знову змінилось, і в Постанові № 882 від 12.07.2004 

вступила в дію норма отримання стипендії студентами на рівні 35-40 %. Та, 

завдяки активній участі в акціях протесту, що проводились у соцмережах 

профспілками закладів вищої освіти України, вдалось повернути норми до 40-

45%.  

Також актив Студентської секції профкому допомагає студентам-

пільговикам нашого університету (а їх більше 400) отримати соціальну 

стипендію. У соціальних мережах, на сторінках профкому ДВНЗ «ПДТУ» 

(Telegram, Facebook, Instagram) публікується вся необхідна інформація щодо 

оформлення та отримання соціальної стипендії.  

Вагомим є внесок студактиву в розвиток волонтерського руху 

університету. Традиційно Студентський сенат та Студентська секція профкому є 

своєрідною школою формування та розвитку лідерських, організаційних навичок 

у студентів, школою, яка виховує волонтерів та людей з активною 

громадянською позицією, патріотів своєї країни. Тому щороку проводиться 
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багато волонтерських заходів для дітей-сиріт з міських центрів та шкіл-

інтернатів. 18 вересня 2021 року наші студенти приєднались до проведення на 

базі університету всеукраїнської акції з прибирання «World cleanup Day» від 

організації «Let’s do it». 01 грудня 2021 року Студентська секція профкому 

виступила з ініціативою створення соціальної реклами до Дня боротьби зі СНІД 

та ВІЛ і започаткувала соціальний інформаційний проєкт «Проінформований – 

значить захищений». 

До дня Святого Миколая студактив організував благодійну акцію зі збору 

коштів для дітей з Дитячого будинку «Центр опіки». Силами студентів і 

викладачів університету зібрані кошти (близько 10000 грн.), придбані смаколики 

і передані вихованцям цього Дитячого будинку.  

16 лютого 2022 актив студентських організацій узяв участь у марафоні 

єднання #UAразом на підтримку миру в Україні.  

Але, на жаль, 24 лютого після початку повномасштабної війни діяльність 

організацій було припинено. Продовження діяльності можливе лише після 

закінчення бойових дій.  

Сьогодні наші студенти самі потребують особливої уваги та підтримки: 

надання фінансової допомоги, виділення гуртожитків для проживання, допомоги 

в оформленні соціальної стипендії, сприяння участі в міжнародних стажуваннях 

та програмах розвитку. Бо студенти - це інтелект України, саме їм писати нові 

сторінки в історії держави-переможця. 

 

ПРО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНУ ТА ІМІДЖЕВУ РОБОТУ В ПЕРІОД 

ПЕРЕДИСЛОКАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Після переміщення ПДТУ в м. Дніпро колектив університету опинився 

перед новим викликом – інформаційним. Необхідно було налагоджувати канали 

комунікації із суспільством, а також починати вступну кампанію. Ми розуміли, 

що наша цільова аудиторія – переважно випускники шкіл Приазов’я – 

розконцетрована не тільки по всій Україні, а й по всій Європі. За ініціативою 

ректорату була створена робоча маркетингова група на чолі з Щепкою. О.А. та 

визначені основні завдання діяльності цієї групи: 

 розробка комунікаційної стратегії ПДТУ, стилю спілкування з 

цільовою аудиторією; 

 візуальне представлення ПДТУ; 

 створення актуальних каналів комунікації; 

 осучаснення бренду університету. 

На початковому етапі роботи потужну підтримку новоствореній групі 

надали наші американські друзі з USAID у рамках проєкту «Економічна 

підтримка Східної України». Основними напрямами співпраці з USAID стали: 

 навчання роботі в соціальних мережах;  

 супровід рекламних кампаній у Фейсбук та Інстаграм; 

 створення й актуалізація контенту; 
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 оновлення лого, розробка якісної айдентики та візуального гайдлайну; 

 створення чат-бота в Телеграм; 

 виготовлення брендованої продукції. 

Робота колективу з проєктом USAID визначила подальший вектор якісної 

промоції університету в соціальних мережах, месенджерах тощо. 

За 4 місяці роботи маємо такі здобутки: 

1) у ПДТУ з’явився гайдлайн і ми стали впізнаваними; 

2) маємо пікові активності на сторінках університету в соціальних 

мережах: у Фейсбуці за звітний період опубліковано 225 дописів рекламно-

інформаційного характеру, 190 дописів – в Інстаграмі; 

3) створено Телеграм-канал для оперативного інформування абітурієнтів 

про вступну кампанію 2022 року. Кількість дописів у каналі – 130, кількість 

підписників – 545; 

4) створено чат-бот у Телеграмі; 

5) опубліковані рекламні дописи про вступну кампанію ПДТУ в 

популярних Телеграм-каналах з нашою цільовою аудиторією: 

телеграм-канали десяти центрів «Я Маріуполь» (загальна кількість – 

близько 20 тис. підписників), 

телеграм-канал Маріупольської міської ради (близько 70 тис. підписників), 

три канали комунікації Я Маріуполь. Телебачення (Телеграм, Інстаграм, 

Фейсбук) (близько 50 тис. підписників), 

телеграм-канал Вступ 2022. Live (близько 45 тис. підписників). 

6) актуалізовано сайт ПДТУ; 

7) виготовлені рекламні флаєри з айдентикою університету; 

8) створено й запущено гугл-форму для зворотного зв’язку з потенційними 

абітурієнтами та вступниками.  

Плани і перспективи 

1. Структурування маркетингового відділу. 

2. Активна диджитал-комунікація з цільовими аудиторіями: абітурієнтами 

та їх батьками, студентами, співробітниками; вивчення їхніх потреб і запитів. 

3. Розробка й дотримання чіткої маркетингової стратегії ПДТУ під гаслом 

«Університет - без меж». 

4. Просування освітньої, наукової й науково-технічної продукції ПДТУ  

5. Таргетована реклама університету. 

6. Створення яскравого і привабливого контенту, який зацікавить молодь і 

сформує довіру до ПДТУ  

7. Взаємодія з пресслужбами державних структур, органами державної і 

місцевої влади, засобами масової інформації з метою всебічного висвітлення 

діяльності ПДТУ, включаючи розповсюдження довідкових, інформаційних, 

аналітичних і рекламних матеріалів. 
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ПЛАН РОБОТИ НА 2022-2023 н. р. 

 

1. Сформулювати концепцію відновлення і розвитку Університету, 

виходячи із глобальних вимог до сучасної освіти, що відкриватиме нові 

професійні та академічні права нашим майбутнім випускникам та сприятиме 

підвищенню їх конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. 

Відп. Євченко В.М. 

Термін: 31.12.2022 р. 

2. Найпріоритетнишим напрямом стратегічного розвитку університету 

визначити збереження та посилення наукового-педагогічного потенціалу 

факультетів і кафедр задля забезпечення реальних потреб вітчизняної економіки 

у висококваліфікованих кадрах, сучасних технологіях і техніці. Створити всі 

умови для залучення до освітнього процесу, наукових досліджень провідних 

науковців вітчизняних та зарубіжних університетів. 

Відп.: Євченко В.М., Ленцов І.А. 

Термін: 30.11.2022 р. 

3. Активізувати участь факультетів і кафедр у конкурсах міжнародних 

проектів з метою участі в проведенні спільних освітних програм і наукових 

досліджень у співпраці з Європейськими та вітчизняними ЗВО та громадськими 

організаціями. 

Відп.: Ленцов І.А., Хаджинова О. В. 

Термін: постійно. 

4. Ввести в практику укладання договорів про співпрацю із зарубіжними 

університетами в місцях вимушеної тимчасової дислокації наших співробітників 

з метою використання сучасного лабораторного і дослідницького обладнання, 

нових освітніх методик і практик при підготовці професійних кадрів. 

Відп.: Євченко В.М., Хаджинова О. В. 

Термін: постійно. 

5. Розробити програму ефективної підготовки кадрів вищої кваліфікації 

для омолодження складу кафедр через аспірантуру ПДТУ та цільову підготовку 

через аспірантури провідних вітчизняних і зарубіжних ЗВО партнерів. 

Відп.: Ленцов І.А. 

Термін: 31 березня 2023 р. 

6. Активізувати участь НПП у конкурсах науково-дослідних проектів МОН 

України, НАН України, інших установ державної та приватної форм власності з 

широким використанням можливостей центрів колективного користування 

науковим обладнанням ЗВО України та зарубіжних університетів-партнерів для 

виконання цих проектів на високому рівні. 

Відп. Ленцов І.А. 

Термін: постійно. 
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7. Переробити систему матеріального заохочення НПП, активно 

працюючих на отримання наукових результатів і орієнтованих на збільшення 

обсягів фінансування наукових досліджень за рахунок загального фонду 

державного бюджету, виконання госпдоговірної та грантової тематики.  

Відп. Ленцов І.А., Дмитрієв В.Ю., Хаджинова О. В. 

Термін: 01.11.2022 р. 

8. Розробити дієвий план постійнодіючих методичних семінарів, вебінарів 

та майстер-класів з удосконалення організації навчально-методичної роботи 

НПП з використанням передового світового і вітчизняного досвіду, для 

суттєвого підвищення якості освітнього процесу, його діджиталізації, 

впровадження різноманітних сучасних технологій та інноваційних підходів до 

викладання та навчання в закладах. 

Відп. Голова методичної ради 

Термін: 01.10.2022 р. 

9. Привести у відповідність викликам часу методичне забезпечення 

дисциплін, що викладаються, з обов`язковим використанням  цифрових 

технологій та інноваційних підходів і забезпечити повноту та якість наповнення 

електронних кабінетів НПП. 

Відп. Директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів; 

Термін: 01.10.2022 р. 

10. Розглянути методику створення міждисциплінарних освітніх програми 

та розпочати розробку навчальних планів по ряду спеціальностей з метою 

підготовки фахівців, здатних вирішувати складні, комплексні проблеми в умовах 

невизначеності і забезпечувати високу конкурентоспроможність наших 

випускників. 

Відп. Голова методичної ради. 

Термін: 31.12.2022 р. 

11. Для суттєвого підвищення якості практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти проаналізувати можливості використання лабораторного 

обладнання та вимірювальних приладів Дніпровської Політехніки, ЗВО-

партнерів вітчизняних та зарубіжних із залученням до освітнього процесу 

провідних фахівців цих університетів. 

Відп. Директори навчально-наукових інститутів, декани факультетів. 

Термін: 01.10.2022 р. 

12. Методичній раді розробити вимоги та підготувати методичні 

рекомендації щодо створення дистанційного інтенсиву - короткого, але 

насиченого за тематикою авторського курсу онлайн лекцій і практичних робіт з 

широкого кола проблем, сучасних тенденцій у професійної діяльності зі 

спеціальності. На всіх кафедрах запланувати роботу з їх підготовки. 

Відп. Голова методичної ради, завідувачі кафедр. 

Термін: 31.11.2022 р. 
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13. Розробити та запровадити у 2022-2023 навчальному році  на всіх 

факультетах і навчально-наукових інститутах гнучку систему оцінювання якості 

організації освітнього процесу та якості отриманих результатів.  

Відп. Голова методичної ради, директори навчально-наукових інститутів, 

декани факультетів. 

Термін: 31.03.2023 р. 

14. Розпочати роботу з підготовки до майбутньої акредитації та розробити 

детальні плани її проходження по кожній спеціальності. Для керівників кафедр 

та гарантів освітніх проектів організувати систему семінарів з метою освоєння 

ними тих змін у вимогах до організації освітнього процесу, які надходять від 

МОН України, НАЗЯВО та інших контролюючих організацій.  

Відп.: Євченко В. М., Мнацаканян М. С. 

Термін: протягом 2022-2023 навчального року. 

15. З метою наповнення спеціального фонду університету розробити та 

реалізувати пакет науково-технічних послуг університету для підприємств та 

організацій України. Організувати роботу центру інноваційного підприємництва 

та стартап-школи ПДТУ в онлайн-режимі, «університету третього віку» тощо. 

Відп.: Ленцов І. А., Хаджинова О. В.   

Термін: 30.10. 2022 р. 

16. Продовжити активну співпрацю з вітчизняними та міжнародними 

організаціями-спонсорами та фондами, а отриману спонсорську допомогу 

використати на гранти щодо проектів відновлення і розвитку нашого 

університету. Частину отриманих коштів направляти на покращення соціально-

битових умов проживання студентів і викладачів. 

Відп.: Ленцов І. А., Дмитрієв В. Ю., Хаджинова О. В.   

Термін: постійно. 

17. За рахунок міжнародних грантів придбати необхідну комп'ютерну 

техніку, програмне забезпечення і впровадити сучасну автоматизовану систему 

управління університетом і фінансово-економічною діяльністю. Відновити 

кадровий склад бухгалтерії, відділу кадрів, планово-фінансового відділу, відділу 

договорів та тендерних закупівель і центру комп'ютерних технологій. 

Налагодити хмарне зберігання усіх необхідних даних, що виключають їх втрату 

у разі форс-мажорних обставин. 

Відп.: Ленцов І. А., Дмитрієв В. Ю.    

Термін: 30.11. 2022 р. 

18. Розширити участь Університету у співпраці з міжнародними та 

вітчизняними ЗВО і громадськими організаціями у реалізації міжнародних 

проектів: USAID, ERASMUS, TEMPUS, JANE MONEY, DAAD тощо. Активно 

залучати здобувачів вищої освіти, створивши молодіжний креативний просторів 

для ефективної міжнародної співпраці у освітній і науковій сфері та 

популяризації науково-дослідницької діяльності. 
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Відп.: Ленцов І.А., Хаджинова О.В. 

Термін: протягом 2022-2023 навчального року 

19. Відновити роботу ФІМП, розробити план щодо залучення нових 

іноземних студентів і повернення студентів, вимушених покинути Україну для 

завершення своїх освітніх програм, до дистанційного навчання у ДВНЗ «ПДТУ».  

Відповідальний: Рассохін Д. О. 

Термін: 30 жовтня 2022 року 

 


