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висновок
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТНЬО- 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І 
АДМІНІСТРУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ ЗА 

ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В 
ІНДУСТРІАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про затвердження положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення первинної 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Менеджмент 
організації і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті Державного 
вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 
та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 913-л від 
22.05.2018 року експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

Дєгтяр
Андрій Олегович

Бікулов
Дамір Тагірович

завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківської державної академії культури, доктор 
наук з державного управління, професор, голова 
експертної комісії;
завідувач кафедри бізнес-адміністрування і 
менеджменту зовнішньо-економічної діяльності 
Запорізького національного університету, доктор 
наук з державного управління, доцент, член 
експертної комісії

в період з 4 червня по 6 червня 2018 року розглянула подану акредитаційну 
справу і матеріали, надані Індустріальним інститутом Державного вищого 
навчального закладу «Донецький національний технічний університет», та 
провела перевірку відповідності державним вимогам провадження освітньої 
діяльності з підготовки фахівців освітньої програми Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

Висновки- складено на підставі інформації, яка отримана експертним 
шляхом в процесі вивчення матеріалів акредитаційної справи та відповідних 
первинних документів, що підтверджують правові підстави для здійснення 
освітньої діяльності в закладі вищої освіти.
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Експертизу проведено за такими критеріями:
1 Загальна характеристика навчального закладу
2 Формування контингенту студентів
3 Робота студентського самоврядування
4 Зміст підготовки фахівців
5 Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітньої

діяльності
6 Критерії оцінювання знань студентів
7 Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу
8 Характеристика наукової діяльності випускової кафедри

менеджменту
9 Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
10 Відповідність якісних характеристик підготовки фахівців державним 

умовам
11 Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів та заходи щодо 

їх усунення
12 Відповідність внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності
13 Підстави для акредитації
14 Зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої 

освіти

1. Експертизою з метою загального оцінювання діяльності 
навчального закладу опрацьовано таке:

Експертна комісія ознайомилась з оригіналами установчих документів та 
інших документів в Індустріальному інституті Державного вищого навчального 
закладу «Донецький національний технічний університет» і констатує наявність 
всіх установчих і реєстраційних документів, в тому числі:

Ліцензія: серії АЕ № 527659 від 25 листопада 2014 р., виданої на підставі 
рішення Акредитаційної комісії від 22.09.2014 р., протокол №112 (наказ МОН 
України від 02.10.2014 р. № 2866 л.

Статут Державного вищого навчального закладу «Донецький національний 
технічний університет», погоджений конференцією трудового колективу від 18 
травня 2016 року (протокол № 1 від 18.05.2016 р.) та затверджений наказом 
Міністерством освіти і науки України № 1568 від 19 грудня 2016 року.

Довідка № 05-Д-172 від 21.05.2012 р. про включення вищого навчального 
закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців від 01.02.2018 р.

Виписка з̂  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань. Індустріальний інститут державного
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вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 
від 22.03.2018 р..

Сертифікат про акредитацію ДВНЗ ДОННТУ РД-ІУ, № 0524513, виданий 8 
грудня 2014 року, відповідно до рішення АК від 29 березня 2013 р., протокол № 
102 (наказ МОН України від 05.04.2013 р. № 927-л). Термін дії сертифікату 
до 01.07.2023 р.

Сертифікат про акредитацію Індустріального інституту ДВНЗ ДОННТУ 
НД, № 0591427, виданий 27 червня 2017 року, відповідно до рішення АК від 27 
грудня 2012 р., протокол № 100 (наказ МОН України від 04.01.2013 р. № 1-л). 
Термін дії сертифікату до 01.07.2017 р.

Документи, що засвідчують відповідність санітарно-технічного стану 
приміщень, які використовуються при проведенні освітньої діяльності 
Індустріального інституту ДВНЗ ДОННТУ.

Документи, що засвідчують право власності на землю, та договори оренди.
Наявність оригіналів установчих і реєстраційних документів засвідчується.
Місце знаходження Інституту:
85300, м. Покровськ, Донецька обл., пл. Шибанкова 2.
Організація освітнього процесу, самостійної роботи студентів (магістрів), 

контроль знань, порядок проведення практик, оформлення та видання навчально- 
методичних розробок проводиться відповідно до нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України.

Підготовка фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент здійснюється на 
факультеті технології і організації виробництва Індустріального інституту ДВНЗ 
ДОННТУ.

Показники загальної характеристики Індустріального інституту 
Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний 
університет» наведені у таблиці 1.

Таблиця 1.
Загальна характеристика

Індустріального інституту Державного вищого навчального закладу 
«Донецький національний технічний університет»

№
з/п Показники Кількісні

параметри
1 Рівень акредитації IV
2 Контингент студентів на всіх курсах навчання: 765

-  на денній формі навчання 324
-  на заочній формі навчання 441
-  екстернат -

оД Кількість навчальних груп (денна/заочна) 35/44
4 Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців, разом: 6

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
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№
з/п Показники Кількісні

параметри
-  молодший спеціаліст -
-  бакалавр 6
-  спеціаліст -
-  магістр 4

5 Кількість інститутів -
6 Кількість факультетів, разом 1
7 Кількість кафедр разом 6

- із них випускових 5
8 Кількість співробітників (всього, штатних), 135

в т.ч. науково-педагогічних, серед них: 55
- докторів наук, професорів, осіб, %; 4 (7,3%)
- кандидатів наук, доцентів, осіб, % 35 (63,6%)
- викладачів вищої категорії, осіб, % -

9 Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито аспірантуру, 
усього -

в т.ч. відповідають ліцензованим спеціальностям підготовки 
фахівців _

10 Кількість наукових спеціальностей, з яких відкрито докторантуру -
11 Кількість спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій -
12 Загальні навчальні площі будівель, м2 11169,2

з них:
- власні 11169,2
- орендовані -

13 Площі, які здаються навчальним закладом в оренду, м2 353,6
14 Кількість посадкових місць у читальних залах 80

15 Загальний обсяг державного фінансування, тис. грн. 2017 р .-  10909,1 
2018р.- 9697,5

16 Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів, 
у т.ч. з виходом в М ете! 97(97)

Висновок: усі копії документів у акредитаційній справі відповідають 
оригіналам і нормативним вимогам до них та забезпечують правові засади 
діяльності навчального закладу. Аналіз освітньо-наукової діяльності та 
інфраструктури Індустріального інституту ДВНЗ ДОННТУ дає можливість 
зробити висновок, що Індустріальний інститут є навчальним закладом 
сучасного типу, забезпечує надання освітніх послуг за другим 
(магістерським) рівнем та відповідає акредитаційним вимогам до вищих 
державних навчальних закладів. Інформація, надана у справі, є достовірною 
та відповідає фактичним показникам діяльності університету.

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 
Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за
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другим (магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється відповідно до 
встановленого ліцензованого обсягу -  5 осіб денної форми навчання та 5 осіб 
заочної форми навчання.

Набір студентів для отримання освітнього ступеня «магістр» проводиться 
за умови наявності освітнього ступеня «бакалавр». Основним джерелом 
формування контингенту студентів є випускники інституту, які мають диплом 
бакалавра. А їх в цьому році більше 200 осіб, які можуть вступати до 
магістратури як за спорідненою спеціальністю (28 осіб) так і за іншими 
спеціальностями. Прийом студентів здійснюється в межах встановленого 
ліцензованого обсягу. Вступ студентів здійснюється в строки, що встановлені 
відповідно до затверджених та діючих Правил прийому до Індустріального 
інституту.

Проаналізовані показники формування контингенту студентів за освітньо- 
професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі 
спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в 
Індустріальному інституту ДВНЗ ДОННТУ за останні два навчальні роки 
підтверджують достатньо високий конкурс абітурієнтів. Кількість поданих заяв 
на одне ліцензоване місце за заявленою програмою коливались на рівні від 1 до 
1,25 осіб, зокрема за державним замовленням до 1,25 осіб. Це свідчить про 
високий попит на фахівців з акредитованої програми. Зазначеному передує 
цілеспрямована профорієнтаційна робота Індустріального інституту ДВНЗ 
ДОННТУ, яка включає: профорієнтаційні поїздки викладачів та студентів 
університету до підприємств, зустрічі з випускниками, які отримали диплом 
бакалавра, поширення інформаційних матеріалів, запрошення на конференції та 
інші заходи, що відбуваються в інституті, розвиток системи інтернет-сайтів 
Індустріального інституту з поширенням інформації про освітні програми, 
професорсько-викладацький склад, умови та правила вступу, профорієнтаційні 
заходи та ін. Здійснюється максимальне поширення інформації про 
Індустріальний інститут у соціальних мережах.

З метою збереження контингенту студентів Індустріального інституту 
ДВНЗ ДОННТУ працює чітка система контролю за станом успішності і 
дисципліни, яка дозволяє підтримувати високий рівень успішності студентів за 
результатами сесій.

Висновок: рівень та напрями профорієнтаційної роботи повною мірою 
ефективні, що забезпечує якісний набір, формування контингенту студентів 
освітньо-професійної програми Менеджмент організацій і адміністрування 
зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Індустріальному інституту ДВНЗ ДОННТУ, відповідно до 
законодавства та сучасної кон’юнктури ринку.
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3. РОБОТА СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Індустріальний інститут ДВНЗ ДОННТУ забезпечує надане державою 
право студентам, які отримують освіту за спеціальністю 073 Менеджмент 
(освітньо-професійна програма Менеджмент організацій і адміністрування), 
самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, що стосуються 
реалізації та захисту їх інтересів у внутрішніх та зовнішніх відносинах. 
Забезпечується діяльність органів студентського самоврядування, що спрямована 
на виховання українського патріотизму та національної гідності, удосконалення 
навчального процесу, підвищення його якості. Ведеться робота, спрямована на 
виховання духовності та культури студентів, зростання їх соціальної активності. 
Наявні умови забезпечують створення умов для самореалізації особистості 
студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей та 
відповідальності за результати своєї праці, що дає позитивні результати.

Висновок: налагоджене студентське самоврядування сприяє
підвищенню рівня виховання патріотизму, якості учбового процесу та 
організації різноманітного корисного дозвілля студентів, підготовці 
високоякісних фахівців та охорони їх фізичного та морального здоров’я.

Підготовка студентів освітньо-професійної програми Менеджмент 
організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти здійснюється на основі таких документів: 
освітньо-професійної програми, засобів діагностики якості освіти; навчального 
плану, пояснювальної записки до навчального плану, комплексів навчально- 
методичного забезпечення з кожної навчальної дисципліни.

Освітньо-професійна програма підготовки студентів освітньої програми 
Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному інституту ДВНЗ 
ДОННТУ спрямована на поглиблену загальну, професійну та науково-практичну 
підготовку студентів. В основу програми покладаються вимоги кваліфікаційної 
характеристики та досвід роботи закладів освіти, які готують магістрів з даної 
спеціальності. ОПП підготовки магістра забезпечує необхідні знання і сприяє 
максимальній практичній спрямованості навчання. Обсяги годин з навчальних 
дисциплін включають загальну кількість годин на їх вивчення, що включає час 
навчання під керівництвом викладача і час самостійної роботи, що відповідає 
вимогам Закону України «Про вищу освіту» та чинному законодавству.

Перелік вибіркових дисциплін, рекомендованих інститутом для вибору 
студентам, сформовано з урахуванням особливостей спеціальності. До 
варіативної частини навчального плану включено такі дисципліни: «Організація 
управлінського обліку за бізнес процесами», «Міжнародні стратегії економічного

4. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
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розвитку», «Конфліктологія і теорія бізнес-переговорів», «Міжнародна 
економіка», «Розвиток персоналу», «Мотивація персоналу». Поряд з цим, значна 
увага приділена формуванню високого рівня менеджера, що забезпечується 
такими дисциплінами: «Управління бізнес-структурами», «Глобалізація 
міжнародних процесів», «Управління міжнародними логістичними операціями», 
«Бізнес-технології в управління персоналом», «Управління 
конкурентоспроможністю підприємства», «Організація праці менеджера».

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою Менеджмент 
організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти проводиться у формі захисту 
кваліфікаційної (дипломної) роботи магістра.

Отже підготовка магістра за освітньо-професійною програмою 
Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти може займати управлінські посади 
та самостійно виконувати управлінські функції, вміти розробляти та реалізувати 
управлінські рішення щодо оптимізації обліково-аналітичного забезпечення 
суб’єктів підприємницької діяльності, державних та місцевих органів 
управління.

Висновок: зміст підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 
Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає 
законодавству та встановленим вимогам щодо освітньої діяльності.

5. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Навчально-виховний процес підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 
Менеджмент на кафедрі менеджменту повністю забезпечений навчальними 
планами, робочими програмами дисциплін, методичними рекомендаціями з 
виконання кваліфікаційних робіт та звітів з практики, комплексами навчально- 
методичного забезпечення, засобами діагностування. Комплекси навчально- 
методичного забезпечення включають робочу програму, конспект лекцій, 
методичні вказівки до самостійної роботи студентів, методичні вказівки до 
практичних занять, пакет завдань до семестрового контролю (індивідуальні 
завдання), завдання для комплексних контрольних робіт, критерії оцінювання 
знань студентів при проведенні контрольних заходів, білети і модульні завдання 
для екзаменаційних дисциплін та перелік рекомендованої літератури.

Навчально-методичні матеріали, розроблені кафедрами що мають 
забезпечувати навчальний процес повністю охоплюють дисципліни навчального 
плану. Вони були розроблені згідно з вказівками органів вищої освіти, розвитком 
відповідних теоретичних і практичних знань. Велика кількість матеріалів видана
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друкарським засобом, але широко використовуються і електронні носії, що 
дозволяє динамічно змінювати матеріали у відповідності до поточного стану 
процесу навчання.

Наявність і повнота робочих програм становить 100%.
Однією із складових навчального процесу є виконання курсових робіт 

(проектів). З дисциплін, до яких навчальним планом передбачено виконання 
курсових робіт (проектів), викладачами Індустріального інституту ДонНТУ 
розроблено методичні вказівки та рекомендації, а також тематики курсових робіт 
(проектів). В методичних вказівках наведено рекомендації до змісту та 
оформлення курсових робіт (проектів), порядок виконання й захисту, а також 
список рекомендованої літератури.

Кафедрою менеджменту розроблено все необхідне навчально-методичне 
забезпечення дисциплін робочого плану підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі 
спеціальності 073 Менеджмент, що передбачено ліцензійними умовами 
провадження освітньої діяльності закладів вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем підготовки фахівців.

Методичні рекомендації видаються як на електронних носіях, так і 
друкарським засобом. Забезпеченість студентів підручниками та навчальними 
посібниками становить 100%. Читальні зали бібліотеки Індустріального 
інституту ДОННТУ забезпечені всіма необхідними фаховими періодичними 
виданнями. В цілому навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам 
ліцензування.

Інформація щодо навчально-методичного забезпечення освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти, в матеріалах акредитаційної справи є 
достовірною.

Всі перелічені документи оформлені відповідно до нормативних вимог, 
встановлених МОН України та керівництвом інституту.

Висновок: навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті ДВНЗ ДОННТУ, 
здійснюється у відповідності до державних вимог та нормативних 
документів.

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підготовка фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі 
спеціальності 073 Менеджмент здійснюється із застосуванням європейської 
системи трансферу (перезарахування) кредитів (ЕСТ8) та оцінюванням знань на 
підставі 100-бальної шкали та чотирьох - (для іспитів та диференційованих
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заліків) або двобальної (для заліків) шкали.
Рівень підготовки студентів оцінюється на основі поточного та 

семестрового контролю та підсумкової атестації відповідно до критеріїв 
оцінювання знань студентів.

Висновок: засоби діагностики і критерії оцінювання знань студентів 
розроблені відповідно до чинних нормативно-методичних положень та 
повністю відповідають стандартам вищої освіти.

Відповідальність за підготовку магістрів освітньо-професійної програми 
Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті ДВНЗ 
ДОННТУ покладено на кафедру менеджменту.

Навчально-виховний процес на кафедрі менеджменту забезпечують 12 
науково-педагогічних співробітників, в т.ч.: 1 доктор наук, 8 кандидатів наук.

Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу організовується 
центром підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Індустріального 
інституту ДВНЗ ДОННТУ у відповідності до закону України «Про вищу освіту», 
яка зобов’язує вищий навчальний заклад здійснювати підвищення кваліфікації 
викладачів не менше ніж один раз на п’ять років, та згідно з планом підвищення 
кваліфікації.

Підвищення кваліфікації викладачі проходили в Навчально-науковому 
Інституті післядипломної освіти ДВНЗ ДОННТУ за курсами «Англійська мова 
ділового спілкування в менеджменті», «Публічна комунікація і ділова мова в 
публічному управлінні», «Бізнес-адміністрування».

Завідувач випускової кафедри менеджменту Л. Д. Сарбаш має 
кваліфікацію кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01 -  Економіка, 
організація і управління підприємствами, звання доцента кафедри інвестиційного 
менеджменту. Це відповідає ліцензійним вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійної програми Менеджмент організацій і адміністрування зі 
спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертною комісією проаналізовано якісний склад науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною 
програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 
Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному 
інституті ДВНЗ ДОННТУ

Загальна характеристика професорсько-викладацького складу, що 
забезпечує професійну підготовку фахівців наведена в таблиці 2.

7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО
ПРОЦЕСУ
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Таблиця 2

Характеристика науково-педагогічних працівників, які забезпечують
професійну підготовку фахівців

№ Показник
Роки

з/п 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016р . 2017 р.

1 Загальна чисельність професорсько-
викладацького складу, що працює на 
спеціальності (осіб), з них:

20 15 9 7 13

-  докторів наук, професорів 3 2 1 1 3

-  кандидатів наук, доцентів 13 11 8 5 9

2 Штатна укомплектованість (всього, %), 2 0 /1 0 0 % 15/100% 9 /1 0 0 % 7/100% 13/100%
з них:
-  докторів наук, професорів
-  кандидатів наук, доцентів

3 /1 5 ,0 %
13/65 ,0%

2 /1 3 ,3 %
11/73 ,3%

1/11 ,1%
8/8 8 ,9 %

1/14 ,3%
5/71 ,4%

3 /2 3 ,1 %
9/6 9 ,2 %

3 Кількість викладачів пенсійного віку, в т.ч. 7 4 3 2 3

-  докторів наук, професорів 1 1 1
-  кандидатів наук, доцентів 6 3 2 2 2

4 Кількість звільнених викладачів (всього), з них: 2 2 і - 2
- докторів наук, професорів 1 1 - - 2
- кандидатів наук, доцентів 1 - і - -

5 Кількість зарахованих викладачів (всього), з 3 3 - 2 2
них:
- докторів наук, професорів 1 1 - 1 2
- кандидатів наук, доцентів 2 2 - - -

6 Кількість студентів, яка припадає на одного 
викладача 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

7 Середньорічне педагогічне навантаження 
викладачів (год.) 866 750 750 679 573

8 Частка кафедр, які очолюються особами з 
науковими ступенями і вченими званнями (%) 
в т.ч. докторами наук, професорами 33,3 33,3 33,3 50,0 66 ,7

кандидатами наук, доцентами 66,7 66 ,7 66 ,7 50,0 33,3
9 Випускаючу кафедру очолює фахівець

відповідної спеціальності:
-  доктор наук, професор + + + + +
-  кандидат наук, доцент - - - - -

10 Загальна кількість викладачів, які пройшли 
підвищення кваліфікації за останні 5 років, % 100 100 100 100 100

Висновок: кадрове забезпечення процесу надання освітніх послуг за 
освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті ДВНЗ ДОННТУ відповідає 
акредитаційним вимогам.
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8. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКОВОЇ 
КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра активно займається науковою та науково-дослідною роботою. 
Тематика відповідає профілю кафедри та є актуальною в сучасних умовах 
розвитку виробництва і економіки країни.

У 2017 році в результаті об’єднання кафедр «Економіки і підприємництва» 
та кафедри «Менеджменту» на кафедрі ведеться науково-дослідна робота за 
№Н-2-17 на тему «Методологічні засади та прикладні аспекти розвитку 
соціально-економічних систем в умовах невизначеності та ризику». Період: 
2017-2020 рр. Керівник теми доцент, к.е.н. Лисенко С.М. Виконавцями є 
викладачі кафедри.

Студенти широко залучені до науково-дослідного процесу, що дає їм змогу 
реалізувати здобуті знання та виконати апробацію на науково-практичних 
заходах. Студенти з викладачами приймали участь у регіональних, 
всеукраїнських та міжнародних конференціях: V Міжнародна науково-практична 
інтернет-конференція «Наука у контексті сучасних глобалізаційних процесів», 
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи 
розвитку економіки, обліку, фінансів та управління в Україні та світі» та ін.

Незважаючи на складну ситуацію в регіоні та об’єктивні проблеми із 
проведенням наукових публічних заходів викладачі кафедри менеджменту 
приймають активну участь у організації та роботі науково-практичних 
конференцій, керівництві науково-дослідною роботою студентів, а студенти 
приймають активну участь у студентських олімпіадах та конкурсах.

Висновок: характеристика наукової діяльності випускової кафедри є 
достовірною та відповідає фактичним показникам.

У Індустріальному інституті ДВНЗ ДОННТУ створено необхідну 
матеріально-технічну базу та соціальну інфраструктуру для забезпечення 
загальної, професійної та практичної підготовки студентів, здобуття ними 
освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання, інтересів та 
здібностей.

Інформацію щодо забезпеченості приміщеннями навчального призначення 
в структурі наявної матеріально-технічної бази наведено в таблиці 3.

Усі перелічені будівлі закріплені за Індустріальним інститутом ДВНЗ 
ДонНТУ затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 
№ 117., та відповідають санітарно-епідеміологічним нормам, діючим нормам та 
правилам пожежної безпеки, що підтверджується відповідними документами.

9. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО
ПРОЦЕСУ

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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Соціально-побутову сферу Індустріального інституту ДВНЗ ДонНТУ 
забезпечують 2 гуртожитки на 570 місць для проживання, їдальня, 2 буфети в 
навчальних корпусах, пральня, спортивно-оздоровчий комплекс у гуртожитку.

Таблиця З
Забезпеченість приміщеннями навчального призначення та іншими 
____________________ приміщеннями__________________________

№
з/п Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. м)
Усього У тому числі

власних орендо
ваних

зданих
в

оренду
1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 5608,5 5608,5 - -

1.1. Приміщення для занять студентів, 
курсантів, слухачів (лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, лабораторії тощо)

4749 4749 - -

1.2. Комп’ютерні лабораторії 372,9 372,9 - -
1.3. Спортивні зали 486,6 486,6 - -
2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 1311 1311 - -

3. Службові приміщення 744,8 744,8 - -
4. Бібліотека ДВНЗ ДОННТУ, 

у тому числі читальні зали
476.0
201.0

476.0
201.0 - -

5. Г уртожитки 7514,6 7514,6 - -
6. їдальні, буфети 353,6 - - 353,6
7. Профілакторії, бази відпочинку - - - -
8. Медичні пункти 18,0 18 - -
9. Інше - - - -

Інформація щодо соціальної інфраструктури Індустріального інституту 
ДВІ ІЗ ДонНТУ наведена в таблиці 4. Кількість студентів, що мешкають у 
гуртожитках -  440 осіб.

Таблиця 4
Інформація про соціальну інфраструктуру

№ п/п Найменування об’єкта соціальної інфраструктури 
(показника, нормативу) Кількість Площа 

(кв. метрів)

1 Гуртожитки для студентів 2 7514,6/2640,8’
2 Житлова площа на одного студента у гуртожитку - 6,00
3 їдальні та буфети 3 353,6
4 Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах - -
5 Актові зали 1
6 Спортивні зали 2 486,6
7 Басейн - -
8 Інше - -

Голова експертної комісії < 2 7 ^ -
А. О. Дєгтяр
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* - у чисельнику наведено загальну площу, у знаменнику -  житлову.
Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком в інституті складає 

100% від загальної потреби.
Основним джерелом інформаційного забезпечення викладачів і студентів є 

бібліотека ДВНЗ ДонНТУ з її фондами та електронними засобами інформації.
Науково-технічна бібліотека Індустріального інституту ДВНЗ ДонНТУ має 

електронний каталог на ЗО тис описів та 3,5 тис описів бібліотеки ДонНТУ; 
фонд електронних документів (більше 200 мережних документів); електронний 
архів E-archive DonNTU; доступ до інформаційних баз даних Web of Science; 
робочі місця інформаційної системи Леонорм-Інформ; зона Wi-Fi.

Загальний фонд бібліотеки Індустріального інституту ДВНЗ ДОННТУ 
складається з книг, брошур, періодичних видань і містить 95926 одиниць 
зберігання, в тому числі за цільовим призначенням: 88% -  навчальна і методична 
література, 12% -  наукова література. У загальному фонді бібліотеки 99% 
становлять книги і брошури, 1% -  періодичні видання. У бібліотеці є література 
чотирма іноземними мовами.

Книгозабезпеченість на 1 студента всіх форм навчання становить 31 
примірник навчально-методичної та інформаційної літератури, у тому числі 27 
навчальних посібників та підручників.

Надається можливість доступу до світових ресурсів. Так, у межах проекту 
ElibUkr, користувачам було надано доступ до інформаційних баз даних: колекцій 
наукових публікацій відомого видавництва Wiley, SpringerLink Online Journal та 
Academic Search Complete, Applied Science & Technology Source та Humanity 
Source від EBSCO.

Перелік фахових періодичних видань для підготовки магістрів, які 
навчаються за ОПП Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування:

«Актуальні проблеми економіки»
«Економіка. Фінанси. Право.»
«Підприємництво, господарство, право»
«Україна: аспекти праці»
«Економіка України»
«Економіст»
«Фінанси України»
«Казна України»
«Маркетинг в Україні»
«Фінансовий контроль»
Діяльність наукової бібліотеки Індустріального інституту спрямована на 

удосконалення інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальних та 
наукових процесів, розвиток електронного інформаційного обслуговування, 
забезпечення функціонування наукової бібліотеки як науково-інформаційного і 
культурно-просвітницького центру.

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр



14

Висновок: матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності 
підготовки за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти відповідає ліцензійним умовам.

10. ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНИМ УМОВАМ

З метою визначення якості підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 
Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному 
інституті ДВНЗ ДОННТУ експертною комісією проведено комплексні 
контрольні роботи із таких дисциплін: з циклу професійної і практичної 
підготовки -  «Маркетинговий менеджмент»; з циклу дисциплін спеціалізації -  
«Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Організація праці 
менеджера». Отримані результати комплексних контрольних робіт
підтверджують достатній рівень залишкових знань студентів, що відповідає 
акредитаційним вимогам (таблиця 5).

Висновок: якісні характеристики підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі 
спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти в Індустріальному інституті ДВНЗ ДОННТУ відповідає 
акредитаційним вимогам.

11. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ
ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ УСУНЕННЯ

Підготовка фахівців за спеціальністю 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем розпочата з 01 
вересня 2016 року за освітньо-професійною програмою тривалістю 1 рік 10 
місяців та обсягом 120 кредитів. В зв’язку з цим, проводиться первинна 
акредитація освітньо-професійної програми Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем, а тому в Індустріальному 
інституті ДВНЗ ДОННТУ відсутні зауваження (приписи) попередніх 
акредитаційних експертиз.

Висновок: зауваження, висловлені попередньою експертною комісією 
МОН України з акредитації за освітньо-професійною програмою 
Менеджмент організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті 
ДВНЗ ДОННТУ відсутні.

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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Таблиця 5
Зведена відомість ,

результатів виконання комплексних контрольних робіт при акредитаційній експертизі 
освітньо-професійної програми Менеджмент організацій і адміністрування в 

___________________ Індустріальному інституті ДВНЗ ДОННТУ______________

№
з/п

і

Дисципліна Група

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в Виконували

ККР Одержали оцінки

У
сп

іш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь,

 %

С
ер

ед
ні

й 
ба

л

К-
ть %

5 4 3 2
К-
ть % К-

ть % К-
ть % К-

ть %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Цикл професійної і практичної підготовки

1. Маркетинговий
менеджмент МЕНм-17 5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 4,4

Усього по циклу 5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 4,4
Дисципліни спеціалізації

2. Організація праці 
менеджера МЕНм-16 4 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0 100 100 5

3. Організація праці 
менеджера МЕНм-17 5 5 100 4 80 1 20 0 0 0 0 100 100 4,8

4.
Управління
конкурентоспроможністю
підприємства

МЕНм-16 4 4 100 4 100 0 0 0 0 0 0
100 100

5

Усього по циклу 13 13 100 12 92 1 8 0 0 0 0 100 100 4,9
Разом 18 18 100 14 78 4 22 0 0 0 0 100 100 4,8

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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12. ВІДПОВІДНІСТЬ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми Менеджмент 
організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті ДВНЗ 
ДОННТУ проведено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих 
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих 
професійних училищах» та Наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
проведення акредитаційної експертизи» від 22.05.2018 р. № 913-л.

Представлена в матеріалах акредитаційної справи інформація щодо 
кадрового, матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення є достовірною та відповідає дійсності.

Висновок: кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та 
інформаційне забезпечення, а також умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти за освітньо-професійною програмою Менеджмент 
організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідають нормативним вимогам.

На підставі вищевикладеного, та беручи до уваги накопичений в інституті 
досвід науково-освітньої діяльності з підготовки фахівців в галузі менеджменту, 
попит на висококваліфікованих менеджерів, що постійно зростає в регіоні, 
вважаємо, що освітньо-професійна програма Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти в Індустріальному інституті ДВНЗ «Донецький 
національний технічний університет» може бути акредитованою із збереженням 
встановленого ліцензійного обсягу 10 осіб.

Висновок: підготовка магістрів, що навчаються за освітньо- 
професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування зі 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування спеціальності в Індустріальному інституті ДВНЗ 
«Донецький національний технічний університет» відповідає державним 
вимогам і гарантує відповідну якість підготовки магістрів.

За результатами проведеної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми Менеджмент організацій і адміністрування зі

13. ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

14. ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ 
УМОВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр



спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
(04.06.2018 р. - 06.06.2018 р.) комісією були зроблені такі висновки:

Програма освітньої діяльності та умови її здійснення щодо підготовки 
фахівців за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти відповідає вимогам акредитації.

На випусковій кафедрі сформовано достатньо високий рівень науково- 
педагогічного потенціалу.

Матеріально-технічне, навчально-методичне та інформаційне забезпечення 
освітньої діяльності підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
Менеджмент організацій і адміністрування відповідає акредитаційної вимогам.

Аналіз результатів екзаменаційної сесії, кваліфікаційних робіт, 
порівняльний аналіз результатів виконання ККР під час проведення самоаналізу 
й експертизи підтверджує достатній рівень професійних умінь та навичок 
студентів.

Експертна комісія вважає за доцільне висловити рекомендації та 
зауваження, які не входять до складу обов’язкових і не впливають на 
позитивне рішення про акредитацію, але дозволяють поліпшити якість 
підготовки фахівців, серед яких:

-  впровадити технології дистанційного навчання з використанням 
сучасних освітніх платформ Google Scholar та Moodle;

-  розширити впровадження тестової системи поточного та підсумкового 
контролю знань, перевірки залишкових знань з використанням системи 
електронного навчання з метою вдосконалення системи перевірки якості 
підготовки фахівців;

-  підвищити академічну мобільність викладачів та студентів факультету 
технології і організації виробництва шляхом проходження стажування в 
зарубіжних вищих навчальних закладах з метою запозичення досвіду викладання 
дисциплін, опанування професійними компетентностями;

-  активізувати науково-дослідну діяльність студентів за спеціальністю 073 
Менеджмент та викладачів випускової кафедри менеджменту з метою 
збільшення кількості публікацій у фахових наукових виданнях, що входять до 
міжнародних наукометричних баз даних.

Проведена акредитацій на експертиза підтверджує достовірність інформації, 
поданої в акредитацій них матеріалах. Освітньо-професійна програма Менеджмент 
організацій і адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент може бути 
акредитована за зазначеним рівнем.

Експертна комісія рекомендує Міністерству освіти і науки України 
акредитувати освітньо-професійну програму Менеджмент організацій і 
адміністрування зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) 
рівнем вищої осііти в Індустріальному інституті ДВНЗ ДОННТУ.

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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Голова експертної комісії:
доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківської державної академії культури

Член експертної комісії:
доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри бізнес-адміністрування 
і менеджменту зовнішньо-економічної діяльності 
Запорізького національного університету

З експертними висновками ознайомлені: 
доктор економічних наук, доцент 
ректор ДВНЗ ДОННТУ

кандидат економічних наук, доцент 
директор II ДВНЗ ДОННТУ

кандидат економічних наук, доцент 
гарант освітньої програми

А. О. Дєгтяр
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*- 0^  о“ Лисенко

Л. Д. Сарбаш

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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Порівняльна таблиця
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 

матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 
забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня 

за освітньо-професійною програмою Менеджмент організацій і адміністрування
зі спеціальності 073 Менеджмент

галузі знань 07 Управління та адміністрування в Індустріальному інституті 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

№ з/п Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) 
другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
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Відповідно до Постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187
КАДРОВІ ВИМОГИ

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + відповідає

2.
Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів 
вищої освіти, тимчасової робочої групи 
(проектної групи) з науково-педагогічних 
працівників, на яку покладено 
відповідальність за підготовку здобувачів 
вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 

звання, з них 
один доктор 

наук або 
професор

три особи, 
що мають 
науковий 
ступінь та 

вчене 
звання, з 
них один 
доктор 

наук

відповідає

3. Наявність у керівника проектної групи 
(гаранта освітньої програми):

3.1 наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + відповідає

3.2 наукового ступеня та вченого звання за 
відповідною або спорідненою 
спеціальністю

- + відповідає

3.3 стажу науково-педагогічної та/або наукової 
роботи не менш як 10 років (до 6 вересня 
2019 р. для початкового рівня з 
урахуванням стажу педагогічної роботи)

+ + відповідає

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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№ з/п Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) 
другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
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Провадження освітньої діяльності
4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін 

науково-педагогічними (науковими) 
працівниками відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи (мінімальний 
відсоток визначеної навчальним планом 
кількості годин):

4.1 які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію)

50 100 +50

4.2 які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора 25 29,4 +4,4

4.3 які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання 0 2,9 +2,9

5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, 
що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які є визнаними 
професіоналами з досвідом роботи за 
фахом (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

5.1 дослідницької, управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом 15 30,3 + 15,3

5.2 практичної роботи за фахом
6. Проведення лекцій, практичних, 

семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень наукової 
та професійної активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за останні п’ять 
років не менше трьох умов, зазначених у 
пункті 5 приміток

підпункти 1-16 
пункту 5 
приміток

Навчальний
процес

забезпечують 
10 науково- 

педагогічних 
працівників, 
наукова та 
професійна 
активність 

яких
засвідчується
виконанням
3- х умов - 6

осіб,
4- х умов - 2 

особи,
5- й умов - 1

особа,
9-й умов - 1 

особа

відповідає

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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№ з/п Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) 
другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
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7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або 
спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:

7.1 з науковим ступенем доктора наук та 
вченим званням

7.2 з науковим ступенем та вченим званням + + відповідає
7.3 з науковим ступенем або вченим званням - + відповідає
8. Наявність трудових договорів (контрактів) 

з усіма науково-педагогічними 
працівниками та/або наказів про прийняття 
їх на. роботу

+ + відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість приміщеннями для 

проведення навчальних занять та 
контрольних заходів (кв. метрів на одну 
особу для фактичного контингенту 
студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами)

2,4 3,5 +1,1

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 35 +5

'У3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

3.1 бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
3.2 пунктів харчування + + відповідає
3.3 актового чи концертного залу + + відповідає
3.4 спортивного залу + + відповідає
3.5 стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
3.6 медичного пункту + + відповідає
4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 

гуртожитком (мінімальний відсоток 
потреби)

70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 

місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальних планів

+ + відповідає

Г олова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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№ з/п Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) 
другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
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щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності

1 . Наявність опису освітньої програми + + відповідає
2. Наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього
+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності
о.З. Наявність робочої програми з кожної 

навчальної дисципліни навчального плану
+ + відповідає

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

+ +
відповідає

5. Наявність програми практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + відповідає

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

+ +
відповідає

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + відповідає

щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти

Започаткування провадження освітньої діяльності
1 . Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними 
виданнями відповідного або спорідненого 
профілю, в тому числі в електронному 
вигляді

не менш як 
п’ять

найменувань
11 +6

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

+ + відповідає

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту закладу 

освіти, на якому розміщена основна 
інформація про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, контактна 
інформація)

+ + відповідає

Г олова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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№ з/п Найменування показника (нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) 
другим (магістерськім) рівнем вищої освіти
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4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 60 відповідає

Відповідно до наказу МОНмолодьспорт України № 689 від 13.06.2012 р.
Якісні характеристики підготовки фахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти:

1.1 Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100
відповідає

1.2 Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років, % 100 100 відповідає

1.3 Чисельність НПП, які обслуговують 
спеціальність, займаються удосконаленням 
навчально-методичного забезпечення, 
науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників і 
працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, %

100 100

відповідає

2 Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше:

2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної та 
соціально-економічної підготовки:

2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п
2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (на 

“відмінно” і “добре”), % 50 н/п

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

2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п
2.2.2 Якісно виконані контрольні завдання (на 

“відмінно” і “добре”), % 50 н/п

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:

2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (на 

“відмінно” і “добре”), % 50 100 +50

3. Організація наукової роботи:
3.1 Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів та результатів їх 
діяльності

+
НДЧєв

структурі
ДВНЗ

ДонНТУ
відповідає

Г олова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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Вимоги до значення показника (нормативу) 
другим (магістерськім) рівнем вищої освіти

№ з/п Найменування показника (нормативу)
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а 
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ат
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го

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

+ + відповідає

Голова експертної комісії:
доктор наук з державного управління, професор, 
завідувач кафедри менеджменту і адміністрування 
Харківської державної академії культури

Член експертної комісії:
доктор наук з державного управління, доцент, 
завідувач кафедри бізнес-адміністрування 
і менеджменту зовнішньо-економічної діяльності 
Запорізького національного університету

З експертними висновками ознайомлені: 
доктор економічних наук, доцент 
ректор ДВНЗ ДОННТУ

кандидат економічних наук, доцен 
директор II ДВНЗ ДОННТУ

кандидат економічних наук, доцент 
гарант освітньої програми

А. О. Дєгтяр

. Бікулов

С. М. Лисенко

Л. Д. Сарбаш

Голова експертної комісії А. О. Дєгтяр
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результатів комплексних контрольних робіт студентів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 073 Менеджмент, 
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Індустріального інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

Назви дисциплін за якими проводився 
контроль Ку

рс

За результатами самоаналізу

Ку
рс

При перевірці експертної комісії

У
сь

ог
о

ст
уд

ен
ті

в Виконали роботу

А
бс
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ю
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пі

ш
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Я
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роботу

А
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ю
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ш
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ь,
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В
ід
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нн
я

Я
кі

сн
а

ус
пі

ш
ні
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ь,

%

В
ід

хи
ле

нн
я

Кількість
Студентів

%
Кількість
студентів

Цикл професійної і практичної підготовки
Маркетинговий менеджмент 1 5 5 100 100 100 1 5 5 100 0 100 0
Усього за циклом 5 5 100 100 100 5 5 100 0 100 0

Дисципліни спеціалізації
Організація праці менеджера 2 4 4 100 100 100 2 4 4 100 0 100 0
Організація праці менеджера 1 5 5 100 100 100 1 5 5 100 0 100 0
У правління конкурентоспроможністю 
підприємства 2 4 4 100 100 100 2 4 4 100 0 100 0

Усього за циклом 13 13 100 100 100 13 13 100 0 100 0

Голова експертної комісії 

Експерт

Ректор ДВНЗ «ДонНТ

Директор 
Індустріального ін 
ДВНЗ «ДонНТУ»

Дєгтяр

лов

С.М. Лисенко



«Погоджено»
Голова експертної комісії МОН України 

А.О. Дєгтяр
(підпис)

« РСЛ> 2018 р.

Г Р А Ф І К
проведення ККР студентами, що навчаються за спеціальністю

073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент організацій і адміністрування»_______________________________

(код і назва спеціальності)

Назва навчальної 
дисципліни

Дата та час 
проведення 

ККР
Навчальна
аудиторія

Навчальні
групи

Кількість
студентів Викладач Експерт

О С  ".м агіст р "
Дисципліни професійної і практичної підготовки

Маркетинговий
менеджмент

04.06.2018
11:20 1.118 МЕНм-17 5 Лизунова

О.М. Бікулов Д.Т.
Дисципліни спеціалізації

Управління
конкурентоспромо
жністю
підприємства

05.06.2018
09:35 3.313 МЕНм-16 4 Поліщук Н.О. Бікулов Д.Т.

Організація праці 
менеджера

05.06.2018
12:50 1.221 МЕНм-16 4 Ляшок Н.Ю.

Дєгтяр А.О.05.06.2018
12:50 1.221 МЕНм-17 5 Ляшок Н.Ю.

Директор
Індустріального інституту 
ДВНЗ «ДонНТУ»

Т.в.о. завідувача кафедри 
менеджменту

С.М. Лисенко

Л.Д. Сарбаш

Декан факультету
технології і організації виробництва Е.А. Петелін


