


1. Загальна характеристика закладу вищо'і освіти
та спеціальності 051 Економіка

Бердянський державний педагогічний університет як заклад вищоі' освіти
заснованийу 1872 році як Бердянськачоловіча гімназія і е одним із найстаріших
вищих навчальних закладів Запорізькоі' області. Реорганізовано в Державний
університет 25 липня 2002 року згідно з розпорядженням № 420—р Кабінету
Міністрів Украіни та наказу Міністерства освіти і науки Украіни від 5 серпня
2002 року № 446.

Основними документами, що забезпечують умови діяльності БДПУ е:
- ПостановаКабінетуМіністрівУкраіни від 25 липня 2002 р. № 420—р «Про

створення Бердянського Державного педагогічного університету» та наказ
Міністерстваосвіти і науки Украіни від 5 серпня 2002 року№ 446;

- Свідоцтво про державну реестрацію юридичноі' особи серія АОО
№ 220014 від 12.09.2002 р.;

- Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державногореестру
вищих навчальних закладів Украіни від 26 січня 2008 року № 08-Д—81;

Довідка з Единого державного реестру підприемств та організацій
Украіни (СДРПОУ)від 12.06.2007 р. № 368241;'

- Статут Бердянського державного педагогічного університету, прийнятого
на конференціі' трудового колективу від 2 вересня 2016 року і затверджено
встановленимпорядком;

- Відомості щодо здійснення освітньоі' діяльності у сфері вищо'і освіти
пар:/тори.огЁ/1ісепзез-апо-сепійса‘сез/Нсепзез/

Тотожність матеріалів представлено'і акредитаційно'і справи та тих,
які знаходяться в Міністерстві освіти і науки Украіни, гарантована
керівництвомБДПУ.

Університет засновано на загальнодержавній власності й підпорядковано
Міністерству освіти і науки Украіни.

Адресауніверситету: 71100, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4,
телефон: (06153) 3-62—44,
факс: (06153) 4-74-68,
е-таі1: гес’сог@Ь‹1ри.ог8.иа
Штр: //№.Ь‹1ри.ог$

Належність до відомства — Міністерство освіти і науки Украіни.
Форма власності — державна.

Як юридична особа Бердянськийдержавний педагогічнийуніверситет мае
майно, самостійний баланс, розрахунковий рахунок, печатку зі своею назвою,
штамп та інші атребути юридичноі' особи.

Голова комісіі' В.В. Вітлінський



























































ТЕХНОЛОГ1ЧН1 ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньоі' діяльності у сфері вищо'і освіти
1. Наявність опису освітньо'і + + В1ДПОВ1дае

програми нормативу

2. Наявність навчального плану та + + в1дпов1дае
пояснювальноі'записки до нього нормативу

3. Наявність робочо'і програми з відповідае
кожно'і навчально'і' дисципліни + +

нормативу
навчального плану
4. Наявність комплексу навчально-
методичного забезпечення 3 кожно'і + + В1дП0В1даС

навчальноі'дисципліни навчального нормативу
плану
5. Наявність програми практично'і відповідае
підготовки, робочих програм + +

нормативу
практик
6. Забезпеченість студентів

_ .

навчальними матеріаламиз кожно'і + + В1дП0В1даС

навчально'і' дисципліни навчального нормативу
плану
7. Наявність методичних матеріалів + + ВЩПОВЩаС

для проведення атестаціі' здобувачів нормативу

ТЕХНОЛОГ1ЧН1 ВИМОГИ
щодо інформаційногозабезпеченняосвітньо'і'діяльності у сфері вищо'і' освіти

1. Забезпеченість бібліотеки
вітчизняними та закордонними

_
відповідае

фаховими П6р10ДИЧНИМИ ВИДаННЯМИ не менш ЯК п’ять 1 1 нормативу
відповідного або спорідненого найменувань (+6)профілю, в тому числі в
електронному вигляді
2. Наявність доступу до баз Даних .

періодичних наукових видань
англійською мовою відповідного або + відповідае
спорідненого профілю (допускаеться + нормативу
спільне користування базами
кількома закладами освіти)

Голова комісіі' В.В. Вітлінський



3. Наявність офіційного веб—сайту
закладу освіти, на якому розміщена
основна інформація про його
діяльність (структура, ліцензіі' та
сертифікати про акредитацію,
освітня/освітньо—наукова/ відповідае
видавнича/атестаційна (наукових нормативу
кадрів) діяльність, навчальні та
наукові структурні підрозділи та `1`х

склад, перелік навчальних
дисциплін, правила прийому,
контактна інформація)
4. Наявність електронного ресурсу
закладу освіти, який містить
навчально-методичні матеріали з
навчальних дисциплін навчального 60 60 відповідае
плану, в тому чист в систеМ1 нормативу
дистанційного навчання
(мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)

Голова експертно'п' комісі'і',
завідувач кафедри економіко-
математичного моделювання
Державного вищого навчального закладу
«Ки'івський національний економічний
університет ім. Вадима Гетьмана»,
доктор економічних наук, професор . Вітлінський

Член експертно'і комісі'і,
завідувач кафедри економічноі'
кібернетики Харківського національного
економічного університету ім. Семена
Кузнеця, доктор економічних наук,
професор Т.С. Клебанова

З висновком ознайомленнй,
ректор - Бердянського державного
педагогічного університету, доктор
педагогічних наук, професор Т.ТЦБогданов

Голова комісіі' В.В. Вітлінський


