
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ 
акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Бердянському
державному педагогіному університеті

Згідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прікінцеві 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 Постоновою 
Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року №978 «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійнихучилищах», з метою 
проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної 
програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України № 1114-л від 12 червня 2018р. «Про проведення акредитаційної 
експертизи» експертна комісія у складі:

Голова комісії:
Я ст р ем ськ а  О лена М и колаївна, доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки, управління підприємствами та логістики 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

член комісії:
П али га  Є вген  М и колайови ч , доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри підприємництва та маркетингу Української академії 
друкарства

розглянула подану Бердянським державним педагогічним університетом 
(БДПУ) акредитаційну справу та провела безпосередньо у закладі вищої освіти 
у період з 18 червня по 20 червня 2018 року експертне оцінювання відповідності 
освітньої діяльності закладу вищої освіти державним вимогам щодо акредитації 
освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

У ході перевірки експертна комісія ознайомилась з організацією 
освітнього процесу, його навчально-методичним, інформаційним 
забезпеченням, оцінила рівень знань студентів з циклів загальної та професійної 
підготовки навчального плану, проаналізувала науково-педагогічний потенціал, 
організацію наукових досліджень, міжнародну діяльність, перевірила стан



За результатами експертної перевірки комісія констатує:
-  перевірено наявність оригіналів засновницьких документів;
-  перевірено відповідність матеріально-технічної бази та інформаційного 

забезпечення;
-  розглянуто документацію щодо навчально-методичного та кадрового 

забезпечення;
-  вивчено матеріали самоаналізу освітньої діяльності підготовки магістра 

за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність, підготовлені випусковою кафедрою економіки 
підприємств та економічної теорії;

-  здійснено аналіз ККР з дисциплін циклу загальної підготовки 
(«Стратегічний менеджмент») та циклу професійної підготовки 
(«Антикризова політика», «Управління проектами»), проведених в 
процесі самоаналізу;

-  проведено наради та співбесіди з викладачами, працівниками та 
студентами Бердянського державного педагогічного університету.

На підставі вивчення навчально-методичного, інформаційного, 
матеріально-технічного, кадрового забезпечення, наукової та міжнародної 
діяльності та рівня підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність експертною комісією 
встановлено наступне:

1. Загальна характеристика навчального закладу та спеціальності 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Бердянський державний педагогічний університет заснований у 1872 р. як 
Бердянська чоловіча гімназія і є одним із найстаріших навчальних закладів вищої 
освіти Запорізької області. За минулі два століття неодноразово змінювалася його 
назва, але профіль його діяльності завжди залишався педагогічним: Бердянська 
чоловіча гімназія (1872), Бердянські педагогічні курси (1920), Бердянський 
педагогічний технікум (1924), Бердянський державний інститут соціального 
виховання (1932), Бердянський державний педагогічний інститут (1933), 
Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко (1939), 
Бердянський державний педагогічний університет (2002).

Заклад вищої освіти підпорядкований Міністерству освіти і науки 
України. Форма власності -  державна. Рівень акредитації -  IV.

Ректор -  Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки, голова спеціалізованої вченої ради 
К 18.092.01 у Бердянському державндуїу педагогічному університеті, член
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спеціалізованої вченої ради Д.64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній 
академії (м. Харків).

БДПУ є провідним закладом вищої освіти IV рівня акредитації, 
культурним та інтелектуальним центром Північного Приазов’я. За період 
існування ЗВО в ньому підготовлено понад 46 тисяч педагогічних працівників, 
створено навчально-матеріальну, кадрову, науково-дослідну та соціально- 
культурну базу, яка плідно використовується для підвищення інтелектуально- 
духовного потенціалу держави та нації.

Бердянський державний педагогічний університет зберіг історичний 
досвід підготовки вчителів, успадкував педагогічні здобутки науковців, що 
працювали на ниві педагогічної освіти. Підготовка педагогічних і наукових 
кадрів для системи освіти здійснювалась на 4 факультетах: соціально- 
економічному, агробіологічному, техніко-математичному та факультеті 
дошкільного виховання. Перший набір на ці факультети склали переважно 
випускники педагогічного та інших технікумів міста.

Концепція підготовки спеціалістів на факультетах отримала свій 
подальший розвиток, збагатилася новими ідеями. У зв’язку з потребами регіону 
та труднощами працевлаштування випускників традиційних спеціальностей 
було проведено роботу з підготовки до відкриття нових напрямів.

25 липня 2002 р. згідно з розпорядженням № 420-р Кабінету Міністрів 
України та наказу Міністерства освіти і науки України від 5 серпня 2002 р. 
№ 446 на базі Бердянського державного педагогічного інституту імені 
П. Д. Осипенко створено Бердянський державний педагогічний університет.

Сьогодні університет це - шість факультетів, 24 кафедри.
Підготовка фахівців здійснюється за 26 напрямами та спеціальностями 

денної та заочної форм навчання.
Станом на 1.10.2017р. контингент студентів денної та заочної форми 

навчання складає 5002 особи. На денній формі навчання навчається 2440 осіб, 
на заочній формі -  2564 студентів. На денній формі навчання за рахунок 
державного замовлення навчається 1388 студентів, що складає 57% від 
контингенту студентів денної форми навчання.

У Бердянському державному педагогічному університеті успішно 
функціонують аспірантура (з 5 спеціальностей: 014 Середня освіта (за 
предметними спеціалізаціями); 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями); 032 
Історія та археологія; 035 Філологія; 051 Економіка) та докторантура (з З 
спеціальностей: 014 Середня освіта (за предметними спеціалізаціями); 015 
Професійна освіта (за спеціалізаціями); 035 Філологія). У БДПУ функціонують 
2 спеціалізовані вчені ради: К 18.092.01 -  з правом прийняття до розгляду та 
проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук доктора філософії зі спеціальностей: 13.00.02 -  теорія та 
методика навчання (фізика); 13.00.04 -  теорія і методика професійної освіти; К
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18.092.01 -  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук доктора філософії 
зі спеціальностей 10.01.01 -  українська література; 10.01.05 -  порівняльне 
літературознавство.

Станом на 01.04.2018 в університеті працюють 475 осіб, з них 250 -  
науково-педагогічні працівники. Серед штатних викладачів університету -  36 
докторів наук та професорів і 172 кандидатів наук та доцентів. Загалом, штатних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями в університеті 
нараховується 208 осіб. Якісні показники професорсько-викладацького складу 
постійно зростають. Так, за останні 3 роки захищено 12 докторських та 20 
кандидатських дисертацій. Із 24 кафедр 12 (50%) очолюють доктори наук, 
професори, 12 -  кандидати наук, доценти (50%).

Загальна характеристика Бердянського державного педагогічного 
університету наведена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№
з/п

Показник Значення показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ IV
2. Кількість ліцензованих спеціальностей 79
3. Кількість спеціальностей, акредитованих за: 64

- 1 рівнем -
- 2 рівнем 22
- 3 рівнем 21
- 4 рівнем 21

4. Контингент студентів на всіх курсах: навчання 5002
• на денній формі навчання; 2440
• на заочній формі навчання. 2562

5. Кількість інститутів -
6. Кількість факультетів 6
7. Кількість кафедр 24
8. Кількість співробітників (всього) 475

• в т.ч. педагогічних 250
9. Серед них: - докторів наук, професорів, осіб/% 36/14

- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 172/68
- викладачів вищої категорії, осіб/% -

10. Загальна /навчальна площа будівель, кв.м. 39697,3/19362,2
11. Загальний обсяг державного фінансування (тис.грн.) 68343050
12. Кількість посадкових місць в читальних залах 112
13. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому числі 

з виходом вІнтернет
438
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У складі науково-педагогічних працівників університету 8 заслужених 
працівників освіти України, 2 заслужених діячі науки і техніки України, 2 
заслужених працівників фізичної культури і спорту України, 1 заслужений 
працівник культури України, понад 100 відмінників освіти, понад 20 осіб 
нагороджено нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», близько 20 осіб 
нагороджено нагрудним знаком «За наукові досягнення», грамотами МОН 
України, НАПН України, медаллю Ушинський К.Д.

Бердянський державний педагогічний університет має дев’ять навчальних 
корпусів, 3 гуртожитки загальною площею 12671,7 м2; студентську їдальню на 
120 місць, 2 буфети. Загальна площа території -  9,4 га, загальна площа будівель 
-  39697,3 м2. У навчальних корпусах обладнано спеціалізовані комп’ютерні 
лабораторії (площею 969,8) з новітнім програмним забезпеченням, 8 читальних 
залів на 239 місць, актові зали (1005,82 м2), спортивні зали (965,9 
м2),спортивний майданчик з обпаданням, автодром, навчальні майстерні 
площею 464,4 м . Загальна площа, що припадає на одного студента денної 
форми навчання, складає 3,8 м2.

Загальна площа спортивних споруд становить 13100 квадратних метрів. 
Спортивні зали забезпечені всім необхідним спортивним устаткуванням.

Для освітнього процесу використовується 136 спеціалізованих приміщень, 
із них: 54 лабораторії, 70 кабінетів, 12 приміщень оснащені аудіо та 
відеотехнікою. Площа навчальних приміщень -19362,2 м2.

Санітарно-технічний стан всіх приміщень, лабораторній, навчальних 
аудиторій відповідає вимогам чинних норм і правил експлуатації. У них 
забезпечується необхідний тепловий, санітарний та протипожежний режим. 
Студенти мають змогу харчуватися у буфетах та їдальні університету; 
займатися у спортивних секціях з баскетболу, волейболу, музичних та наукових 
гуртках тощо.

Облік матеріальних цінностей ведеться відповідно до чинних інструкцій. 
Щорічно проводяться підсумкові інвентаризації матеріальних цінностей за 
встановленими рахунками, а також щомісячні вибіркові ревізії за поточними 
планами.

Бібліотеки університету займають площу 868,9 м , налічує книжковий 
фонд у 286418 примірників, має книгосховище, читальні зали, у т. ч. зал для 
викладачів на 25 місць. Студенти Бердянського державного педагогічного 
університету загалом мають можливість користуватися фондами науково- 
методичної літератури, яка є в наявності в університетських бібліотеках та 
методичних кабінетах.

При кожному факультеті працюють методичні кабінети, медіатеки, які 
мають відкритий доступ до репозитарію бібліотек України, достатню кількість 
навчально-методичних посібників, розгорнутих планів практичних та 
лабораторних занять. Це дозволяє студентам ефективно здійснювати підготовку
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до занять. Кількість примірників навчальної літератури, якою можуть 
користуватися студенти на факультетах при підготовці до практичних та 
лабораторних занять, є достатньою.

Постійно приділяється увага зміцненню матеріальної бази освітнього 
процесу, забезпеченню кафедр сучасним обладнанням, приладами,
комп’ютерною технікою, розширенню мережі комп’ютерних класів. 
Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу обладнанням, 
навчальним приладдям, інструментами та матеріалами здійснюється відповідно 
до вимог навчальних програм.

Сьогодні в університеті запроваджуються європейські стандарти 
забезпечення якості освітнього процесу. У навчальному процесі застосовуються 
новітні технології навчання, ділові ігри, проблемні семінари; запроваджено 
рейтинговий контроль знань. Велика увага приділяється інформатизації 
освітнього процесу, організації самостійної роботи, її методичному 
забезпеченню. Університетська комп’ютерна мережа об’єднує всі навчальні 
корпуси і студентські гуртожитки, що забезпечує доступ до мережі Інтернет та 
дає можливість студентам безкоштовно користуватися електронними 
бібліотечними фондами й електронними версіями навчальних дисциплін свого 
та інших навчальних закладів і центрів інформації. Функціонує бездротова 
мережа за допомогою технології \¥і-Рі для забезпечення оперативного доступу 
мобільними пристроями до внутрішніх і зовнішніх ресурсів за допомогою 
Інтернету.

Освітній процес забезпечений сучасними персональними ЕОМ (438 од.). 
Кількість робочих комп’ютерних місць з розрахунку на 100 студентів денної 
форми навчання складає 14 одиниць.

Електронна підтримка навчання в БДПУ організована на базі локальної 
мережі, що складається з 25 комп’ютерних класів, серверів, спец кабінетів з 
надсучасним комп’ютерним обладнанням. Серед серверів окремий комп’ютер 
виділено під шлюз Інтернет, окремий під офіційний сайт БДПУ м^м\¥.Ьс1ри.ога, 
електронний каталог бібліотеки ЬЦр://саїа1оц.Ьсіри.огд. Каталог програм 
інформаційних технологій в галузі фінансів зокрема під ЬМ8 Моосіїе еби. Ьбри. 
ог§. В ихід в Інтернет відбувається за допомогою 3 виділених оптичних каналів 
300 Мбіт/с.

Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» здійснюється в межах 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відповідно до 
відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти, 
розміщених на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України 
(ліцензований обсяг спеціальності складає -  60 осіб). Спеціальність в цілому 
акредитована на термін до 1.07.2019 р., сертифікат про акредитацію серії НД 
№0891978 від 9 жовтня 2017 року.
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За Переліком 2010р. відповідна вище зазначеній освітньо-професійній 
програмі спеціальність 8.03050401 Економіка підприємства акредитована за IV 
рівнем (сертифікат про акредитацію серії НД №0891978 від 9 жовтня 2017 року.

Висновок
Преставлена на акредитаційну експертизу правова, навчальна та 

методична документація є достовірною, повною за обсягом та відповідає 
діючим акредитаційним вимогам Міністерства освіти і науки України.

В університеті формування контингенту студентів за освітньо- 
професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність освітнього 
ступеня магістр здійснюється відповідно до «Правил прийому на навчання до 
Бердянського державного педагогічного університету», розроблених на підставі 
«Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України», 
затверджених МОНУ відповідно до ліцензованого обсягу підготовки здобувачів 
вищої освіти.

Опитування керівників підприємств Запорізького регіону свідчить, що у 
нестабільному економічному оточенні підприємства регіону гостро потребують 
економістів-аналітиків, менеджерів-економістів, які добре володіють сучасними 
методами дослідження виробничо-господарської діяльності, її плануванням, а 
також економічним обґрунтуванням технічних та організаційних рішень.

Спеціалісти середньої ланки Запорізької області, як правило, мають 
значний досвід, але це досвід, сформований ще за часів централізованого 
управління економікою. Підготовка спеціалістів з ринкової економіки 
необхідна для різних галузей народного господарства, які відчувають сьогодні 
потребу в фахівцях вищої кваліфікації.

Бердянський державний педагогічний університет здійснює підготовку 
висококваліфікованих фахівців, орієнтованих на вивчення ринку, конкурентних 
умов, утворення нових моделей планування, стимулювання, перехід на нові 
господарські зв’язки. В ринкових умовах істотно змінюються вимоги до рівня і 
якості економічної підготовки кадрів, їхньому вмінню працювати в умовах 
мінливої ринкової кон’юнктури, забезпеченню життєдіяльності підприємств 
різної форми власності та напрямків діяльності.

Ураховуючи той факт, що навчання повинне забезпечувати як 
професійний, так і особистий розвиток фахівця і бути спрямованим на 
формування його творчої індивідуальності, підготовка фахівців здійснюється на 
методологічних принципах якісної підготовки: поєднання загального (єдиного 
для всіх) і варіативного (індивідуально-диференційованого) компонентів у
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управління, планування за допомогою використання комп’ютерних систем 
обробки інформації.

Подібна модель академічної підготовки має забезпечувати
конкурентоспроможність випускників-магістрів на ринку праці в умовах 
сучасної економіки, причому сфера їх трудової діяльності -  це робота в 
планових, економічних, фінансових відділах та службах державних
підприємств, акціонерних та приватних фірмах, аналітичних відділах, 
аудиторських фірмах, банках, інвестиційних компаніях, податкових 
адміністраціях, органах державного управління, підприємствах всіх форм 
власності, інформаційних та консультаційних службах та відділах, 
обчислювальних центрах, центрах та службах комп’ютерних комунікацій, 
дизайнерських фірмах і рекламних відділах, на металургійних підприємствах, 
машинобудівних підприємствах , на підприємствах харчової промисловості 
малого, середнього, великого бізнесу. Керівництво факультету має позитивні 
характеристики та подяки за підготовку висококваліфікованих фахівців.

Бердянський державний педагогічний університет співпрацює з іншими 
закладами освіти, вивчає динаміку потреб у фахівцях в Запорізькій області, 
проводить аналіз, з якого зрозуміло, що вищезазначена галузь знань 07 
Управління та адміністрування та спеціальність 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність користуються попитом серед підприємств різних форм 
власності.

Листи, які надсилають керівники підприємств, організацій та установ до 
Бердянського державного педагогічного університету, свідчать про те, що в 
регіоні існує значний попит на фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності освітнього ступеня «магістр». На підставі цих листів можна 
стверджувати, що на період до 2025 року щорічна потреба у випускниках 
закладів вищої освіти за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність складає 60 осіб.

Планування набору студентів на освітній ступінь магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність враховує 
сучасні потреби ринку праці. Типовими видами діяльності магістра з 
підприємництва та торгівля є професійна (планувальна, аналітична, 
прогнозувальна, управлінська), виховна, організаційно-управлінська робота. 
Економіст здійснює свою діяльність в органах державної влади та місцевого 
самоврядування, навчально-виховних закладах, у торгівельних та 
посередницьких фірмах, на виробничих підприємствах, установах та 
організаціях, тощо.

Формування контингенту студентів за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 Управління та



адміністрування, спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність освітнього ступеня «магістр» подано в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1.

ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ 
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№
з/п

Показник Роки*
2016 рік 2017 рік

1 2 3 4
1. Ліцензований обсяг підготовки (очна/заочна форма) 30/30 30/30
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 14 14

• денна форма 6 8
в т.ч. за держзамовленням: 6 6
• заочна форма 8 6
в т.ч. за держзамовленням - -
• нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з 2 1
відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і - -
профорієнтацію
• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені - -
договори на підготовку

3. Подано заяв на одне місце за формами навчання
• денна 0,2 0,27
• заочна 0,27 0,2

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення
• очна форма 0,83 0,75
• заочна форма - -

5. Кількість випускників ЗВО І-ІІ рівнів акредитації,
прийнятих на скорочений термін навчання на
• денну форму - -
• заочну форму - -

перший набір здобувачів вищої освіти за спеціальностями Переліку 2015року
відбувся у 2016 році.

Моніторинг ринку праці та центру зайнятості переконливо свідчить, що 
проблема забезпечення підприємств та установ Північного Приазов’я 
кваліфікованими фахівцями у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 
діяльності освітнього ступеня «магістр» на теперішній час залишається 
невирішеною цілком.

Виходячи із вищезазначеного можна зробити висновок, що в Запорізькому 
регіоні є потреба в фахівцях зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність. Бердянський державний педагогічний університет активно
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здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті Європейських вимог. 
Впровадження кредитно-трансферної системи в освітній процес університету 
дозволяє студенту навчатись за індивідуальною варіативною частиною 
освітньої програми, яка сформована на основі вимог замовників та побажань 
студентів і сприяє їхньому саморозвитку. Впровадження кредитно-трансферної 
системи в Бердянському державному педагогічному університеті розвиває 
мобільність студентів у процесі навчання та гнучкість підготовки фахівців, 
враховуючи швидкозмінні вимоги національного та міжнародного ринків праці.

Висновок
Результати аналізу поданих матеріалів з організаційних, методичних та 

інших заходів показують, що у БДПУ формування та збереження контингенту 
студентів проводиться відповідно до чинного законодавства.

3. Зміст підготовки фахівців

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців освітнього ступеня 
магістр за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту», 
«Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних 
закладах», «Положення про впровадження кредитно-трансферної системи 
організації освітнього процесу», «Положення про організацію освітнього 
процесу в Бердянському державному педагогічному університеті», «Положення 
про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів 
Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС)», «Положення про 
випускні кваліфікаційні роботи студентів», «Положення про організацію 
самостійної роботи студентів БДПУ», «Положення про проведення практики 
студентів».

Навчальний план підготовки магістрів розраховано на один рік і десять 
місяців навчання, що забезпечує загальну підготовку, професійну підготовку 
фахівців, для чого передбачено 3600 годин (120 кредитів). Ціна кредиту ЄСТ8 
становить ЗО годин. З них на опанування циклу загальної підготовки відведено 
12 кредитів (360 годин), на опанування циклу практичної підготовки -  108 
кредитів (3240 годин).

У навчальному плані раціонально і логічно сплановано блоки дисциплін 
кожного циклу.

Цикл загальної підготовки фахівця освітнього ступеня магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі знань 
07 Управління та адміністрування включає в себе управлінські та соціально-
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економічні дисципліни. Ці дисципліни формують у студентів необхідні 
компетентності щодо роботи з персоналом, аналітичної та планувальної 
роботи, а також дають змогу ефективно представляти та аналізувати 
міжнародний та економічний стан для активізації підприємницької діяльності.

Дисципліни циклу загальної підготовки відіграють важливу роль у 
формуванні професійних компетентностей майбутнього фахівця-економіста та 
професіонала в галузі підприємництва та торгівлі. Вони націлені на формування 
світогляду, розвитку духовної природи, здатності здійснювати комунікаційну 
діяльність, здатність працювати в міжнародному середовищі.

Вивчення дисциплін циклу практичної підготовки надає студентам 
можливість опанувати компетентності другого (магістерського) рівня вищої 
освіти освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 
або сформувати інтегральну, загальні, та спеціальні компетентності. До цього 
циклу увійшли дисципліни, які надають студентам усебічну підготовку з усіх 
напрямків майбутньої професійної діяльності згідно з кваліфікаційними 
вимогами.

Відповідно до навчального плану освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність на гуманітарно-економічному 
факультеті Бердянського державного педагогічного університету студентам 
пропонуються дисципліни за вибором, які дозволяють вирішувати ряд питань 
гностичної, прогностичної, проектувальної, комунікативної, організаторської, 
інноваційної та оздоровчої сфер діяльності майбутнього фахівця в галузі 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (Кон’юнктура товарного ринку, 
Оцінка господарського комплексу у підприємництві, Підприємництво в 
глобальному просторі).

Дисципліни за вибором студента дають можливість врахувати при 
підготовці майбутнього фахівця його інтереси і схильності, що посилює 
особистісну орієнтацію освітнього процесу і дозволяють наблизити його до 
майбутньої діяльності відповідно до кваліфікаційної характеристики.

Внесення коректив до навчальних планів здійснюється з урахуванням 
досягнень вітчизняної економічної науки і освіти. Ознайомленню студентів з 
цими досягненнями сприяє участь викладачів та самих студентів у міжнародних 
та науково-практичних конференціях, які проводяться в Україні та за її межами.

На підставі затверджених навчальних планів щорічно складаються графік 
навчального процесу та робочі навчальні плани. Всі дисципліни викладаються у 
визначеному семестрі та у встановленій навчальним планом кількості годин.

Розклад занять будується відповідно до робочого плану та графіка 
освітнього процесу. Контроль за відповідністю розкладу робочому навчальному 
плану здійснюють декан і заступник декана з навчальної роботи.

Голова експертної комісії О.М.Ястремська



Освітній процес в університеті здійснюється за такими видами навчальної 
роботи: аудиторні навчальні заняття, самостійна робота студентів, практична 
підготовка, контрольні заходи.

Аудиторні навчальні заняття проводяться за затвердженим в установленому 
порядку розкладом. До основних видів аудиторних навчальних занять належать: 
лекції, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації.

Самостійна робота (СР) студента є основним видом засвоєння навчального 
матеріалу у вільний від аудиторних занять час. Під час самостійної роботи 
студент опрацьовує теоретичний матеріал, виконує індивідуальні завдання, 
проводить науково-дослідну роботу тощо. Зміст самостійної роботи з конкретної 
дисципліни визначається робочою навчальною програмою з цієї дисципліни, 
навчально-методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача.

Практична підготовка студентів є невід’ємною складовою процесу 
підготовки фахівців освітнього ступеня магістр та здійснюється на оснащених 
відповідним чином базах практики університету. Метою виробничої практики є 
оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами 
праці в галузі їх майбутньої професії, формування та поглиблення у них, на базі 
одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок, здатності 
прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 
виробничих умовах.

Реалізації змісту підготовки майбутніх фахівців сприяє якісне методичне 
забезпечення освітнього процесу. У зв’язку з цим, основний напрямок 
діяльності професорсько-викладацького складу кафедр університету полягає у 
розробці навчально-методичного забезпечення дисциплін: робочих програм 
навчальної дисципліни, навчальних посібників, конспектів лекцій, 
інструктивно-методичних матеріалів до практичних занять, індивідуальних 
завдань для самостійної роботи студентів з навчальних дисциплін (протягом 
семестру), контрольних завдань до семінарських занять, комплексних 
контрольних робіт до навчальних дисциплін, методичних рекомендацій для 
студентів щодо самостійної роботи, комплектів тестового контролю, програм 
практики, а також програми до екзаменів, екзаменаційних білетів та державного 
кваліфікаційного екзамену.

На кафедрі економіки підприємств та економічної теорії з усіх дисциплін є 
навчальні та робочі програми. Авторами навчальних програм з фахових 
дисциплін для освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є висококваліфіковані 
викладачі кафедри. Навчальні програми повністю відповідають сучасному 
рівню освіти в галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Забезпеченість дисциплін всіх циклів освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076

Голова експертної комісії О.М.Ястремська



Підприємництво, торгівля та біржова діяльність навчально-методичними 
комплексами складає 100 %, їх наявність на сайті університету (електроний 
ресурс , режим доступу лууАУ.Ьбри.ощ), складає 60%.

Оновлення змісту підготовки фахівців освітнього ступеня магістр з 
освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється 
шляхом щорічного коригування переліку дисциплін вибіркового циклу, а також 
щорічного оновлення робочих навчальних планів та робочих навчальних програм.

Висновок
Зміст підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відповідає нормативним 
документам Міністерства освіти і науки України.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Організація та навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців 
освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність в університеті відбувається згідно з наказом Міністерства 
освіти і науки України від 16.10.2009 р. №943 «Про запровадження у вищих 
навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» та 
Методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо 
впровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових 
документів у вищих навчальних закладах (лист МОН України від 26.02.2010 р. 
№1/9-119), Стратегією розвитку Бердянського державного педагогічного 
університету на період до 2021 року (затверджено рішенням вченої ради БДПУ 
від 21.12.2017р. №5), Концепцією освітньої діяльності Бердянського
державного педагогічного університету на період до 2019 року (затверджено 
рішенням вченої ради БДПУ від 26.02.2015 р., протокол №8; введено в дію 
наказом БДПУ від 27.02.2015 р. №37), Положенням про організацію освітнього 
процесу в Бердянському державному педагогічному університеті (затверджено 
рішенням вченої ради БДПУ від 25.06.2015 р., протокол №13; введено в дію 
наказом БДПУ від 31.08.2015 р. №115), Положенням про систему внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Бердянським 
державним педагогічним університетом (затверджено рішенням вченої ради 
БДПУ від 27.08.2015 р., протокол №1; введено в дію наказом БДПУ від 
31.08.2015 р. №115) та здійснюється на основі нових концепцій із 
застосуванням науково-методичних досягнень та напрацювань економічної 
практики.

Голова експертної комісії О.М.Ястремська



Вимоги та зміст підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі 07 
Управління та адміністрування за повний термін їх навчання в Бердянському 
державному педагогічному університеті визначаються освітньою програмою, 
розробленою кафедрою економіки підприємств та економічної теорії 
Бердянського державного педагогічного університету. Складові освітньо- 
професійної програми відповідають вимогам сучасного ринку в професійній 
підготовці фахівців у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 
Освітньо-професійна програма, навчальний план погоджені та затверджені в 
установленому порядку. Ці документи регламентують загальну та професійну 
частину змісту навчання, її інформаційний обсяг та ступінь засвоєння у процесі 
підготовки, перелік навчальних дисциплін, нормативний термін навчання, 
практичну підготовку і форми підсумкової атестації.

З кожної навчальної дисципліни, передбаченої навчальним планом, 
оформлено комплекс навчально-методичного забезпечення, що містить 
матеріали, які визначають зміст і методи підготовки, форми і засоби контролю 
результативності освітнього процесу.

Для інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу 
викладачами відповідних кафедр готуються і випускаються спеціалізовані 
навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні розробки і вказівки, створено 
фонд навчально-методичних матеріалів в електронному вигляді. Ці заходи 
дозволяють повністю забезпечити всі види занять.

Методичне забезпечення курсового проектування з дисципліни 
«Управління проектами», яке визначено навчальним планом та логіко- 
структурною схемою підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність повністю 
відповідає вимогам як засіб контролю професійної підготовки студентів. 
Орієнтовна тематика та завдання курсової роботи відповідає змісту підготовки 
фахівців спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Програми практик за змістом розроблено відповідно до вимог освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Підсумкова атестація фахівців освітнього ступеня магістр галузі знань 07 
Управління та адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність передбачена у формі комплексного екзамену за фахом 
підготовки та захисту випускної кваліфікаційної роботи. Проведення 
підсумкової атестації студентів регламентується нормативно-правовими 
документами відповідно до навчального плану.

Голова експертної комісії



Забезпечення підручниками, посібниками, довідковою та іншою 
літературою для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за освітньо- 
професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відповідно до 
програм дисциплін, визначених навчальним планом на весь термін навчання, є у 
достатньої кількості у бібліотечному фонді БДПУ. В основному література є 
україномовною та постійно оновлюється.

Кафедрами, які готують фахівців освітнього ступеня магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за 
спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність розроблені 
пакети комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки залишкових знань 
та вмінь студентів з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом 
відповідно до методичних рекомендацій щодо складання пакетів ККР та вимог, 
які затверджені Положенням БДПУ «Про моніторинг та контроль якості 
навчання».

Навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність формуються як навчально-методичні комплекси дисциплін 
(НМКД) у паперовому та електронному вигляді, що містять: типову (навчальну) 
програму; робочу програму; конспекти лекцій (стислий зміст); плани 
практичних (семінарських, лабораторних) занять; тематику, зміст самостійної 
роботи студентів; зміст індивідуальної роботи студентів; методичні 
рекомендації для організації самостійної роботи студентів з дисципліни (курсу); 
засоби контролю (згідно з робочою програмою та робочим планом): завдання 
ректорської контрольної роботи; запитання до заліку; програма екзамену; 
програму практики; комплексну контрольну роботу; програму підсумкової 
атестації; методичні вказівки і тематика курсових робіт; методичні вказівки і 
тематика кваліфікаційних випускних та магістерських робіт; електронне 
забезпечення дисципліни.

Робочі програми затверджені завідувачем кафедри економіки 
підприємства та економічної теорії. Всі робочі програми уніфіковані і 
відповідають освітній програмі підготовки фахівців освітнього ступеня магістр 
освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» за спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність.

Усі документи з організації та управління освітнім процесом відповідають 
вимогам законодавчих і нормативних документів Міністерства освіти і науки 
України. Доведений до викладачів графік навчального процесу, узгоджений з 
навчальним відділом університету і деканатом гуманітарно-економічного 
факультету.
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Усі навчальні дисципліни освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність другого (магістерського) рівня, 
яка акредитується, забезпечені навчально-методичними матеріалами на 100%.

На кафедрах, що забезпечують освітній процес, в наявності: графік 
навчального процесу, відповідно якого є можливість своєчасно в оптимальному 
режимі здійснювати контроль самостійної роботи студентів; навчально- 
методичні комплекси з дисциплін навчального плану; електронне забезпечення 
дисциплін.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освітньої діяльності на 
кафедрі економіки підприємства та економічної теорії є впровадження новітніх 
технологій в освітній процес (економічні форуми, тренінги, заняття- 
конференції, диспути, круглі столи тощо).

Професорсько-викладацький склад кафедри впроваджує в освітній процес 
кредитно-трансферну систему, яка стимулює студентів, забезпечує 
конкурентоспроможність випускників, систематично використовує в освітньому 
процесі комп'ютерні прилади та технічні засоби навчання.

Заняття на факультеті здійснюються відповідно до розкладу і 
навантаження не перевищує затверджених норм часу на тиждень.

Випусковою кафедрою економіки підприємства та економічної теорії 
постійно проводиться контроль якості навчання всіх студентів у вигляді 
атестацій. Результати атестацій розглядаються на зборах груп та засіданні 
кафедри та на засіданнях Ради гуманітарно-економічного факультету.

Студенти освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність впродовж навчання проходять 
виробничу та переддипломну практику. Базами практики є провідні 
підприємства різних форм власності м. Бердянська, Запорізького регіону та 
України.

Звіт з практики захищається студентами на звітній конференції, де 
студенти виступають з доповідями, термін встановлює відділ практики. Оцінка 
за практику вноситься в екзаменаційну відомість та в залікову книжку студента.

Працевлаштування більшості випускників освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціальністю 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність планується в організаціях 
різних форм власності, на підприємствах регіону, області та в державних 
установах.

Таким чином, стан організаційного та навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу відповідає вимогам щодо здійснення освітньої 
діяльності з підготовки фахівців освітнього ступеня магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за
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спеціальністю 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Методичне 
забезпечення відповідає сучасним потребам освітнього процесу, забезпечує 
якісне навчання студентів. Навчально-методична література є в достатній 
кількості, наявні всі умови для її використання студентами.

Висновок
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що організація освітнього 

процесу та його навчально-методичне забезпечення відповідають 
акредитаційним вимогам.

Бердянський державний педагогічний університет веде широку 
міжнародну діяльність з різних напрямків міжнародних освітніх послуг. 
Невід’ємною частиною діяльності Бердянського державного педагогічного 
університету і важливим інструментом у забезпеченні якості освіти та її 
відповідності міжнародним стандартам є міжнародна діяльність, яка спрямована 
на інтеграцію БДПУ у світове освітнє і наукове товариство. Напрямом роботи 
кафедри економіки підприємств та економічної теорії щодо забезпечення якості 
підготовки випускників є: подальша робота із впровадження новітніх
технологій освіти та комп'ютерних програм по вивченню економічних 
дисциплін; видання навчальних посібників; підвищення кваліфікації кадрів; 
удосконалення матеріально-технічної бази гуманітарно-економічного 
факультету.

Рівень закладу освіти визначають висококваліфіковані, досвідчені 
науково-педагогічні кадри.

Освітній процес підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за 
освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» зі спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність забезпечують 8 викладачів гуманітарно-економічного факультету, а 
саме: д.е.н., проф. Жигірь А. А., д.е.н., проф, Захарченко.П. В., к.е.н., доцент 
Сидорченко Т. Ф., к.е.н., доц. Ладунка І. С., к.е.н., доц. Макарова І. А., к.е.н., 
доц. Марченко К. В., к.е.н. доц. Леміш К. М.; к.е.н., доц. Кучер С. Ф.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин загального 
циклу дисциплін навчального плану спеціальності -  100%, з них 75 %  на 
постійній основі (3 викладачі), та 25 %  (1 викладач) працює за сумісництвом. З 
них частка докторів наук або професорів -  50 %.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
професійної підготовки навчального плану спеціальності -  100 %, з них 86 % на
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постійній основі і 14 % працюють за сумісництвом. З них частка докторів наук 
або професорів -  32%.

Таким чином, на спеціальності, за якою акредитується освітньо- 
професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» частка 
викладачів, зайнятих на постійній основі, які забезпечують викладання 
лекційних годин дисциплін навчального плану підготовки, становить 85,6%. З 
них частка докторів наук та професорів становить 27,4 %.

Базова освіта та тематика дисертаційних досліджень професорсько- 
викладацького складу відповідають дисциплінам, що викладаються.

Випусковою кафедрою є кафедра економіки підприємств та економічної 
теорії. На кафедрі економіки підприємств та економічної теорії працює 9 
викладачів. Середній вік викладачів кафедри - 47 років. З них: 1 доктор 
економічних наук, професор (Жигірь А. А.); 6 кандидатів економічних наук, 
доцентів (Сидорченко Т. Ф., Ладунка І. С., Несторенко Т. П., Макарова І. А., 
Марченко К. В., Кучер С. Ф.) 2 старші викладачі (Задворна О. В., 
Швачко В. А.). Більшість викладачів мають стаж роботи понад 12 років у 
закладах вищої освіти і знаходяться в активному творчому віці. Із метою 
підвищення науково-професійного рівня викладання дисциплін для майбутніх 
фахівців і вдосконалення навчально-методичної та науково-дослідної роботи на 
кафедрі налагоджена діяльність за такими напрямами:

- організація та проведення науково-практичних конференцій з 
актуальних проблем економіки;

- підготовка до друку спільних збірників наукових праць викладачів і 
студентів, навчально-методичних посібників;

- участь у науково-практичних конференціях різного рівня, семінарах, 
круглих столах та тренінгових програмах.

Підвищення кваліфікації та атестація професорсько-викладацького складу 
проводиться згідно з планом кафедри. За останні п’ять років відповідно до 
плану підвищення кваліфікації пройшли всі викладачі кафедри. Крім того, 
підвищення кваліфікації викладачів здійснюється шляхом участі їх у роботі 
Всеукраїнських та Міжнародних наукових та науково-практичних конференцій 
у різних регіонах України та зарубіжжя. Якісний склад випускової кафедри 
економіки підприємств та економічної теорії зі спеціальності 076 
підприємництво, торгівля та біржова діяльність наведено в таблиці 5.3 
самоаналізу.

Випускову кафедру очолює доктор економічних наук, професор Жигірь 
Анатолій Анатолійович. Він має значний досвід дослідження та вирішення 
економічних проблем, є автором понад 80 наукових робіт, опублікованих у 
вітчизняних і закордонних виданнях. Завідувач кафедри є керівником наукової 
теми кафедри «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації економічних 
відносин в Україні» (№ держреєстрацїї 0113Ш00477).
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Викладачі кафедри мають достатній теоретико-методичний потенціал для 
підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною 
програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність в сучасних умовах 
реформування вищої школи 

Висновок
Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про повну відповідність 

кадрового складу викладачів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої 
освіти ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність, акредитаційним вимогам.

Бердянський державний педагогічний університет має дев’ять навчальних, 'у

корпусів, 3 гуртожитки загальною площею 12671,7 м , студентську їдальню на# 'у

120 місць, буфети. Загальна площа будівель -  39697,3 м , площа навчальних 
приміщень складає 19362,2м2.

У освітньому процесі використовуються як лекційні аудиторії, так і 
спеціалізовані кабінети та лабораторії, які оснащені аудіо та відеотехнікою. 
Площа навчально-лабораторних приміщень -  17426,5 м2.

Крім того, в університеті обладнано комп’ютерні аудиторії, які містять у 
середньому по 10-15 ПК, підключених до мережі Інтернет. Матеріально- 
технічне забезпечення освітнього процесу обладнанням, навчальними 
приладами, інструментами та матеріалами здійснюється відповідно до вимог 
навчальних програм.

В університеті постійно приділяється увага зміцненню матеріально- 
технічної бази освітнього процесу, забезпеченню кафедр сучасним 
обладнанням, приладами, комп’ютерною технікою, розширенню мережі 
комп’ютерних класів, системи \УіРі тощо. Наприклад, в 2015 р. на кошти гранту 
Єврокомісії було придбано найсучаснішу техніку і відкрито Компетентісний 
центр інклюзивної освіти для проведення занять та різноманітних наукових та 
навчально-методичних заходів. У 2016 р. на кошти гранту «УКРінфосистеми» 
придбано комп’ютерну техніку, інтерактивну дошку, проектор, та відкрито 
Центр вивчення мов. У 2010-2011 рр. для підвищення якості навчання 
студентів-журналістів на кошти гранту від Фонду розвитку ЗМІ посольства 
СІЛА було надано сучасне технічне оснащення для лабораторії 
радіожурналістики БДПУ, а в 2017-2018 рр. -  для створення навчальної 
лабораторії «Телестудія медіацентру».

У 2017 р. для лабораторії Енергетичних машин за кошти БДПУ були 
придбані прилади та обладнання, а саме: трансформатор трьохфазний ТСЗМІ-
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1,6, міліамперметри, амперметри, вольтметри, цифрові вимірювальні прилади та 
ін.

Всі будівлі та споруди, що використовуються в освітньому процесі, 
відповідають санітарним нормам і правилам, державним будівельним нормам 
України. Територія навколо навчальних корпусів та гуртожитку має зелені 
насадження, газони, сквери, асфальтові доріжки та під’їзди.

Університет підтримує в належному стані системи опалення, електро- та 
водопостачання. З метою впровадження енергозберігаючих технологій поетапно 
проводиться установка металопластикових вікон, виконується своєчасно заміна 
(або ремонт) та повірка лічильників тепла, води, електроенергії, 
використовуються енергозберігаючі лампи.

Облік матеріальних цінностей здійснюється згідно з чинними інструкціями. 
Щорічно проводяться підсумкові інвентаризації матеріальних цінностей за 
встановленими рахунками, а також щомісячні вибіркові ревізії за поточними 
планами.

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освітньої діяльності в 
Бердянському державному педагогічному університеті є запровадження 
новітніх інформаційних технологій у освітній процес і його обслуговування. 
Головна мета полягає в ефективному використанні програмно-технічних засобів 
і комп’ютерної техніки.

В університеті створено локальну комп’ютерну мережу з виходом до 
Інтернету, який забезпечується трьома провайдерами. У комп’ютерних класах, 
які обладнані сучасною технікою, проводяться практичні заняття з усіх 
дисциплін, навчальні програми яких передбачають використання комп’ютерної 
техніки. Навчальні аудиторії використовуються також для організації 
самостійної роботи студентів, викладачів та працівників університету. 
Продовжується робота з оновлення та розширення комп’ютерного парку, 
впроваджуються найсучасніші програмні системи та додатки, студенти мають 
можливість працювати в мережі Інтернет. В освітньому процесі 
використовується ліцензійне програмне забезпечення. Демонстраційні версії та 
програмне забезпечення фірми Місгозой встановлене згідно з програмою 
Місгозой Беуеіорег Иеїлуогк Асабетіс АИіапсе.

Загальна кількість комп’ютерів у Бердянському державному педагогічному 
університеті нараховує 438 одиниць. Створено необхідні умови для широкого 
використання сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки в 
освітньому та науковому процесі.

В університеті вирішуються питання матеріального забезпечення соціально 
побутових потреб студентів: іногородні студенти на 70% забезпечені
гуртожитком. Слід зазначити, що для студентів створено належні умови для 
фізичного та духовного розвитку. Університет має дві спортивні зали, спортивні 
майданчики, наявність оснащення для проведення секції настільного тенісу,
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баскетболу, волейболу, міні футболу, фітнесу, аеробіки, пауерліфтингу, важкої 
атлетики, армспорту, шахів, легкої атлетики, гімнастики. Для цього в 2017 р. 
було поновлене спортивне обладнання та інвентар.

Висновок
Стан матеріально-технічної бази, її якість цілком відповідає 

акредитаційним вимогам і дозволяє здійснювати підготовку фахівців освітнього 
ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність.

7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу, наукова та 
міжнародна діяльність

Сучасний розвиток науки вимагає інформатизації всіх ланок освітнього 
процесу. Насамперед це стосується процесів накопичення, обробки, зберігання 
та розповсюдження наукової інформації. У Бердянському державному 
педагогічному університеті створені необхідні умови для широкого 
використання сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної техніки на 
всіх рівнях навчально-виховної, наукової та адміністративно-господарської 
діяльності.

Бібліотека БДПУ -  це сучасний інформаційний центр, що забезпечує 
реалізацію потреб користувачів у одержанні найновішої інформації. В структурі 
університету 2 бібліотеки: бібліотека Бердянського державного педагогічного, 'у
університету,загальна площа приміщень якої становить 772,3 м та бібліотека 
Економіко-гуманітарного коледжу, загальна площа приміщень якого становить 
96,6м2.

Обслуговування літературою студентів та професорсько-викладацького 
складу здійснюється 3-ма абонементами і читальним залом на 80 читацьких 
місць. Крім того, працюють спеціалізовані читальні зали на факультетах та 
кафедрах: суспільних дисциплін (22 місця), філологічних дисциплін (32 місця), 
дошкільної педагогіки та психології (25 місць), методики початкової освіти (32 
місця), комп'ютерних технологій (20 місць), медіа центр економічних 
дисциплін.

Одним із головних завдань бібліотеки є формування фонду відповідно до 
профілю університету та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Комплектування фонду бібліотеки Бердянського державного 
педагогічного університету здійснюється відповідно до Положення про 
комплектування книжкового фонду бібліотек та згідно з профілем університету, 
навчальними планами та програмами факультетів і спеціальностей.

Голова експертної комісії



Бібліографічне інформування здійснюється в режимі диференційованого 
обслуговування. Проводяться відкриті перегляди літератури, екскурсії, 
бібліотечні уроки, тощо.

Постійно поповнюються бази даних бібліотечного фонду: електронний 
систематичний каталог та нові надходження, картотека періодичних видань, 
формується фонд електронного підручника. Функціонує програма «Політек- 
Софт».

Одним із пріоритетних напрямків розвитку освітньої діяльності в 
університеті є впровадження новітніх інформаційних технологій у освітній 
процес і його обслуговування. Головна мета полягає в ефективному 
використанні інноваційних процесів. Тому для покращення та збільшення 
інформаційного забезпечення науковців та студентів, колектив університетської 
бібліотеки використовує всі сучасні інноваційні засоби. Наприклад, активно 
використовується бібліотечний веб-сайт, бо веб-сайти, як віртуальні джерела 
інформації, здатні вирішити всі проблеми, так як забезпечують доступ до 
розміщеної на ньому інформації у будь-яку годину, в будь-якому об’ємі, та з 
будь-якої точки земної кулі.

На сайті бібліотеки є багато корисних розділів. Наприклад Електронний 
каталог, де можна знайти всю інформацію про наявність у фонді підручників та 
посібників.

Також є Електронна бібліотека, яка складається з праць викладачів 
університету (навчальні посібники, монографії, статті), колекції рідкісних 
видань, бібліографічних рекомендаційних списків.

У 2017 році БДПУ одержав доступ до бази даних «8сориз».
В розділі Нових надходжень є інформація про нові книги, дисертації, 

періодичні видання, тощо.
Працює віртуально-довідкова служба, яка не тільки надає необхідну 

інформацію для працівників кафедр та студентів, але й інші послуги та сервіси, 
онлайн довідки.

Медіа-центр накопичує та систематизує електронні версії праць як 
викладачів БДПУ, так і інших закладів вищої освіти. Ведеться підготовка до 
викриття репозитарію електронних видань.

Також співробітниками бібліотеки проводяться семінари конкурси, 
кінолекторії, квести, результатами яких є поширення інформації про 
можливості бібліотеки та популяризація читання, як такого.

Працює Фонд рідкісної та цінної книги, в якому проводяться історичні 
дослідження, створюються колекції історичних пам’яток. Зараз в ньому 
зберігається близько тисячі раритетів.

Бібліотека зареєстрована у бібліотечній асоціації України, підтримує 
зв’язок з бібліотеками інших закладів вищої освіти.

Голова експертної комісії О.М.Ястремська



Висновок
Стан інформаційного забезпечення освітньої діяльності цілком відповідає 

акредитаційним вимогам і дозволяє здійснювати підготовку фахівців освітнього 
ступеня магістр за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність.

Наукова діяльність кафедри економіки підприємства та економічної теорії при 
підготовці здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем освітньо- 

професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Експертна комісія безпосередньо на місці проведення акредитаційної 
експертизи у Бердянському державному педагогічному університеті, 
проаналізувавши звіт з наукової діяльності, звернула увагу на те, що наукова 
діяльність здійснюється на належному рівні:

виконуючи закон України («Про пріоритетні напрямки розвитку науки і 
техніки») , згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 року № 
942 в університеті та кафедрі проводиться робота і досягнуто наукові 
результати, які мають значимість та практичне застосування. Ці результати 
опубліковані у збірниках за результатами міжнародних конференціях 
«Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України», які 
відбуваються щорічно на базі університету. В цих конференціях приймають 
участь викладачі факультету та кафедри економіки підприємства та економічної 
теорії. З 14 червня по 16 червня 2018 року проходила чергова міжнародна 
конференція. Студенти приймають активну участь у науковій діяльності, 
зокрема, в роботі цих конференцій. Тези доповідей представлені у збірниках 
студентських тез (режим доступу Ьфи.ог§).

Для активізації навчально-пізновальної діяльності студентів, 
стимулювання їх творчої роботи для досягнення високих результатів у навчанні, 
розвитку творчих здібностей проводиться перший етап олімпіади з зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Викладачами кафедри економіки підприємств та економічної теорії 
виконується науково-дослідна тема «Розвиток підприємництва в умовах 
децентралізації економічних відносин України» (№ держ. реєстрації 
0113Ш00477), в якої визначаються актуальні теоретико-методологічних 
підходи здійснення підприємницької діяльності та регулювання її в умовах 
трансформаційного процесу на період з 2017 до 2021 року. Результати 
досліджень використовуються при написанні магістерських робіт . на кафедрі 
працює науковий гурток «Підприємництво та його актуальні проблеми». 
Керівником гуртка є д.е.н., професор А.А.Жигірь. (участь в цьому гуртку
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приймають 5 студентів, які здобувають другий (магістерський) рівень вищої 
освіти).

Висновок
Наукова діяльність кафедри економіки підприємств та економічної теорії 

визначається напрямами фундаментальних наукових досліджень, міжнародними 
проектами, регіональними теоретичними та практичними дослідженнями. Рівень 
наукової діяльності свідчить про наявність бази для якісної підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність.

З метою подальшого поліпшення наукової роботи експертна комісія 
рекомендує активізувати діяльність викладачів щодо публікації статей у 
виданнях, що індексуються у базах даних 8сорш та \¥еЬ оґ 8сіепсе.

Міжнародна діяльність кафедри економіки підприємств та економічної 
теорії при підготовці здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем 
освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Під час проведення експертизи на місці у Бердянському державному 
педагогічному університеті визначено, що міжнародна діяльність здійснюється 
в наступних основних напрямках: підготовка та реалізація міжнародних 
проектів і програм; мобільність студентів у формі семестрового навчання 
студентів Бердянського державного педагогічного університету в закордонних 
ВНЗ і навчання з можливістю отримання подвійного диплома; відрядження 
вчених, викладачів, аспірантів і студентів до закордонних закладів освіти; обмін 
студентами з закордонними партнерами; прийом делегацій із закордонних 
країн; участь співробітників університету у міжнародних наукових 
конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках за кордоном; організація і 
проведення у Бердянському державному педагогічному університетів 
міжнародних конференцій (з участю закордонних партнерів); публікація 
наукових робіт у закордонних виданнях.

Викладачі кафедри економіки підприємств та економічної теорії у 
партнерстві з викладачами вищої технічної школи в Катовіцах (Польща) 
приймали участь у проекті Українці в Польщі: правові, економічні та соціальні 
аспекти (приклад Сілезького воєводства).

Викладач кафедри економіки підприємств та економічної теорії к.е.н., доц. 
Несторенко Т.П. здійснила подання на міжнародний індивідуальний грант 
Вишеградського фонду на тему: «Дослідження економічного впливу
університету на місто». Викладачі кафедри економіки підприємств та 
економічної теорії в складі колективу подавалися на міжнародні колективні
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гранти: «Програма мобільності студентів і викладачів БДПУ та Вищої школи 
економіки і державного управління в Братиславі (Словаччина)», «Програма 
мобільності студентів і викладачів БДПУ та Вищої школи в Катовіце 
(Польща)», «Спільний проект з Вищої технічною школою в Катовіце 
(Польща)».

Протягом минулого року було підписано договори про співробітництво з 
Вищою школою управління та адміністрації в Ополє (Польща), Кавказьким 
міжнародним університетом (Грузія).

Викладачі кафедри економіки підприємств та економічної теорії 
приймають активну участь у міжнародних наукових конференціях. 
Відбуваються міжнародні конференції (науково-практичні семінари, міжнародні 
школи - семінарів інших країнах де приймають участь викладач кафедри 
Несторенко Т.П.) у містах Ополє, Вроцлав, Катовіце (Польща), м. Братислава, 
Смоленіце (Словаччина). К.е.н, доцент Кучер С.Ф. публікував результати своїх 
досліджень у закордонних виданнях (Будапешт, Угорщина), публікація к.е.н., 
доцента Сидорченко Т.Ф. (Науковий вісник Міжнародний гуманітарний 
університет, Одеса) має Іпбех Соретісш. Публікації к.е.н, доцента Несторенко 
Т.П. у міжнародних виданнях включені до реферативної бази даних \УеЬ ої* 
Бсіепсе.

Крім цього, у межах міжнародній діяльності Т.П.ГІесторенко приймала 
участь у редагуванні колективних монографій, а також у видавництві щорічних 
міжнародних збірників наукових статей (Наука і суспільство Прешовський 
університет Словаччина, доцент Рената Бернатова).

Зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність є 
потреба створити координаційну раду для адаптації у європейських 
економічних простір навчальних програм підготовки фахівців цього 
спрямування.

Висновок
Експертна комісія засвідчує, що Бердянський державний педагогічний 

університет проводить активну роботу по встановленню та розвитку 
партнерських відносин із закордонними навчальними закладами, установами та 
організаціями. Викладачі кафедри економіки підприємства та економічної теорії 
активно співпрацюють з науковими партнерами зарубіжжя, приймають активну 
участь у міжнародних наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, 
семінарах, стажуваннях, тощо.

8. Якість підготовки та працевлаштування

Забезпеченню якості підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за 
освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
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підпорядковані матеріальні, фінансові, кадрові та науково-методичні ресурси 
університету.

Адміністрація університету здійснює моніторинг якості підготовки 
магістрів, забезпечує його прозорість, сприяє розвитку громадського контролю, 
дотримується принципу демократичності та гласності у формуванні 
контингенту студентів, ефективності організації освітнього процесу, побудови 
стосунків між студентами та викладачами на принципах толерантності та 
партнерства.

Протягом усього періоду навчання студенти послідовно засвоюють зміст 
двох циклів навчального плану, спрямованих на формування готовності 
випускників до виконання професійних функцій. У процесі викладання цих 
дисциплін увага спрямовується, в першу чергу, на формування у майбутніх 
фахівців ціннісних орієнтацій, формування готовності до професійного 
самовдосконалення, самоконтролю, самоаналізу та самооцінки особистісних і 
професійних якостей.

З метою перевірки якості підготовки фахівців освітнього ступеня магістр 
освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
проаналізовані результати написання курсових та попереднього захисту 
випускових кваліфікаційних робіт, звіти з виробничої та проходження 
переддипломної практики, результати виконання студентами комплексних 
контрольних робіт (ККР).

З метою перевірки якості підготовки фахівців проводиться підсумкова 
атестація.

Комплексний екзамен за фахом підготовки є важливим етапом перевірки та 
оцінки рівня підготовки випускників і становить особливу комплексну форму 
контролю, що в найбільш повному і чіткому вигляді характеризує досягнутий 
освітній ступінь.

Усі здобувані вищої освіти освітнього ступеня магістр освітньо- 
професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність мали 
можливість підготуватися до комплексного екзамену за фахом підготовки за 
розробленою програмою, яка містить чотири блоки теоретико-практичних 
питань з навчальних дисциплін: «Конкурентоспроможність підприємства», 
«Прогнозування підприємницької діяльності», «Антикризова політика», 
«Управління проектами».

З метою перевірки набуття студентами навичок практичного застосування 
економічних та управлінських знань випускникам запропоновано для 
вирішення задачі з приведених вище дисциплін.

Для систематизації знань випускників було заплановано оглядові лекції і 
додаткові групові та індивідуальні консультації.
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Захист кваліфікаційної роботи становить особливу комплексну форму 
контролю, що в найбільш повному і чіткому вигляді характеризує досягнення 
студентів освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Аналізуючи результати попереднього захисту випускних кваліфікаційних 
робіт здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр освітньо-професійної 
програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність слід зазначити, що студенти 
продемонстрували достатньо глибокі та міцні знання, навички ведення 
науково-дослідної роботи, орієнтуються в об’єкті та предметі наукового 
дослідження, розуміють механізми та закономірності економічних та 
підприємницьких процесів, володіють науковим понятійно-термінологічним 
апаратом.

Майже всі роботи виконані на засадах сучасних теоретико-методологічних 
і практичних ідей, на основі ґрунтовного теоретичного аналізу наукових 
досліджень та ідей передового досвіду, які стали підґрунтям у проведенні 
наукових досліджень студентів. Професійно та вичерпно розроблені загальні 
висновки до кожної роботи.

Зазначене вище засвідчує фундаментальність підготовки студентів, знання 
ними наукових літературних джерел, володіння науковою та професійною 
термінологією, повноту та зрілість знань, якість володіння українською мовою, 
уміння трансформувати здобуті знання у професійну діяльність. Наукові 
дослідження випускників відрізняються своїм професійним спрямуванням, 
відповідають сучасним потребам фахових галузей і перспективам їх розвитку.

Отже, результати попереднього захисту випускних кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр освітньо-професійної 
програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність свідчать про високий рівень 
підготовки фахівців, його відповідність вимогам стандарту якості вищої освіти 
та акредитаційним вимогам.

Результати попередньої оцінки магістерських робіт, проведеною 
експертною комісією представлені у таблиці 8.1.

Невід’ємною складовою частиною підготовки студентів до майбутньої 
діяльності економіста та професіонала в галузі підприємництва і торгівлі є 
виробнича та переддипломна практика, які проводяться у визначені навчальним 
планом терміни, оформлюються відповідним наказом, забезпечені програмою та 
методичними рекомендаціями (таблиця 8.2.)
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Таблиця 8.1.
РЕЗУЛЬТАТИ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЦІНЮВАННЯ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 
БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ

№
з/п

Прізвище,
ініціали
студента

Теми магістерської роботи Форма
навчання

Оцінка
експерта

1. Волошин І. 0 . Дослідження теоретичних аспектів 
фінансової діяльності підприємства денна відмінно

2. Гавриш А. Є. Резерви зростання доходу підприємства 
від операційної діяльності денна відмінно

3. Зажерило А. І. Вдосконалення організації оплати праці на 
підприємстві денна добре

4. Караджов О. І. Формування стратегії 
конкурентоспроможності підприємства денна добре

5. Караджова А. 0 . Удосконалення процесу ціноутворення на 
підприємстві

денна відмінно

6. Рибалка Т. М. Шляхи покращення фінансової діяльності 
підприємства денна добре

7. Байдала М. 0 . Антикризове управління потенціалом 
підприємства заочна добре

8. Брусняк Г. 0 . Розробка стратегії 
конкурентоспроможності продукції 
підприємства

заочна добре

9. Буркова М. С. Підвищення ефективності використання 
трудового потенціалу підприємств заочна добре

10. Гусєва М. 0 . Теоретичні аспекти управління витратами 
підприємства заочна задовільно

11. Костоглотова
Я.Ю.

Підвищення ефективності збутової 
політики підприємства

заочна задовільно

12. Магас І. Д. Удосконалення процесу ціноутворення 
промислового підприємства

заочна задовільно

13. Макарова А. К. Напрями забезпечення рентабельності 
господарської діяльності підприємств заочна добре

14. Містюк 0 . М. Управління товарним асортиментом 
підприємства. заочна добре
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Таблиця 8.2
АНАЛІЗ ЯКОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
ТОРГІВЛЯ ТА БІРДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО,

ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

№
з/п

Прізвище та 
ініціали 

студента

Група База практики Оцінка при 
захисті

Оцінка
експерта

1 Волошин І. М2ПТ ТОВ «Азовська кабельна 
компанія»

60
(задовільно) задовільно

2 Гавриш А.Є. М2ПТ ТОВ «НВП Агрінол» 95
(відмінно) відмінно

3 Зажерило А.І. М2ПТ АТ «Райфайзенбанк 
Аваль»

60
(задовільно) задовільно

4 Караджов 0.1. М2ПТ ФОП Яковлев Олександр 
Миколайович

75
(добре) добре

5 Караджова А.О. М2ПТ ФОП Яковлев Олександр 
Миколайович

91
відмінно відмінно

6 Рибалка Т.М. М2ПТ ТОВ «Придонецьке» 91
(відмінно) відмінно

Відповідно до навчальних планів, студенти освітнього ступеня магістр 
освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
проходили виробничу та переддипломну практику в організаціях, на 
підприємствах міста Бердянська, Запорізької області, а також за місцем 
проживання окремих студентів.

Виконання студентами освітнього ступеня магістр освітньо-професійної 
програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність курсової роботи з дисципліни 
управління проектами є важливою складовою частиною освітнього процесу, 
однією з форм підготовки кваліфікованих фахівців у галузі підприємництва, 
торгівля та біржової діяльності (таблиця 8.3).

Таблиця 8.3
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» МАГІСТРАМИ ЗА ОСВІТНЬО- 
ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ЬТА БІРЖОВА
д ЯЛЬНІСТЬ БЕРДЯ НСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УГ ІВЕРСИТЕТУ

№
з/п

Прізвище,
ініціали
студента

Теми курсової робіти Оцінка при 
захисті

Оцінка
експерта

Відхи
лення

1 . Волошин І.О. Розробка проекту розвитку 
підприємства «Форум»

50
(задовільно)

задовільн
0 -

2. Гавриш А.Є. Розробка бізнес-плану 91 відмінно -
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інвестиційного проекту (відмінно)

3 Зажерило А.І. Розробка проекту впроваджененя 
нової ЦАТС Зі 2000

50
(задовільно)

задовільн
0 -

4 Караджов О.І.
Складання бізнес-плану з 
виробництва гумової крихти ТОВ 
«Дрібна шина»

88
(добре) добре -

5 Караджова А. О.
Складання бізнес-плану 
підприємства з надання 
різноманітних фото-послуг

91
(відмінно) відмінно -

6 Рибалка Т.М.
Складання бізнес-плану 
інвестиційного проекту створення 
салону краси

91
(відмінно) відмінно -

В ході акредитаційної експертизи вибірково було перевірено 5 курсових 
робіт здобувачів вищої освіти. Рівень виконання куросових робіт відповідає 
оцінкам, виставленим керівниками курсових робіт.

Для оцінки якості підготовки фахівців галузі знань 07 Управління та 
адміністрування спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність освітнього ступеня магістр було проаналізовано результати 
передостанньої заліково-екзаменаційної сесії та проведено комплексні 
контрольні роботи (ККР) вибірково з циклів навчальних дисциплін навчального 
плану.

Контролем було охоплено 100% академічних груп.
Результати виконання комплексних контрольних робіт наведено у таблиці 

8.4. Аналіз результатів комплексних контрольних робіт показав високий рівень 
підготовки і органічне поєднання фундаментальних теоретичних знань з 
практичним досвідом.

Аналіз результатів передостанньої заліково-екзаменаційної сесії свідчіть 
про те, що абсолютна успішність та якість навчання в цілому відповідають 
нормативам, встановленим Міністерством освіти та науки України.

Висновок
Аналіз результатів виконання ККР , результатів захисту курсових робіт 

свідчить, що якість підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 
магістр за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність відповідає акредитаційним вимогам.
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Таблиця 8.4
ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 
БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ДРУГОМУ (МАГІСТЕРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У БЕРДЯНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ

ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
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3 циклу загальної підготовки
1 Стратегічний

менеджмент
М2ПТ 6 6 100 1 17 4 66 1 17 - 100 83 4 100 83 4 - - -

2 Стратегічний
менеджмент

М1ПТ 8 8 100 1 12,5 5 62,5 2 25 " 100 75 3,87 100 87,5 4,1 - 12,5 0,23

Всього за циклом 100 2 14,8 9 64,2 3 21 100 79 3,93 100 85,3 4,05 - 6,3 0,12
3 циклу професійної підготовки

3 Управління проектами М2ПТ 6 6 100 3 50 1 17 2 33 - - 100 67 4,2 100 67 4,2 - - -
4 Антикризова політика М2ПТ 6 6 100 2 33,3 3 50 1 16,7 - - 100 83,3 4,17 100 100 4,5 - 16,7 0,33
5 Антикризова політика М1ПТ 8 8 100 2 25 5 62,5 1 12,5 - - 100 87,5 4,12 100 100 4,25 - 12,5 0,13

Всього за циклом 100 7 36,1 9 43,2 4 20,7 100 79,3 4,16 100 89 4,3 - - 0,14

Голова експертної комісії 
д.е.н., професор

Експерт 
д.е.н., професор

Ректор
БДПУ
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9. Перелік зауважень (приписів) контролюючих органів 
та заходи з їх усунення

Зауважень та приписів контролюючих органів, що здійснюють 
контроль за дотриманням ліцензійних умов, а також скарг юридичних та 
фізичних осіб щодо освітньої діяльності Бердянського державного 
педагогічного університету та освітньо-професійної програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність галузі 07 Управління та 
адміністрування з моменту останньої процедури акредитації н е  було , тому 
що акредитація даної освітньо-професійної програми проводиться вперше.

Проте, у 2014 році було акредитовано спеціальність 8.03050401 
Економіка підприємства (Наказ Міністерства освіти і науки України № 1943- 
л від 27.05.2014р.). Акредитаційна комісія у експертних висновках за 
результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців 
галузі знань 0305 Економіка та підприємництво спеціальності 8.03050401 
Економіка підприємства освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» 
висловили керівництву Бердянського державного педагогічного університету 
рекомендації:

- з метою удосконалення організації навчального процесу, для 
покращення теоретичної й практичної підготовки студентів і надалі 
забезпечувати проходження науково-педагогічними працівниками 
профільної кафедри стажування і підвищення кваліфікації в установах та 
організаціях з економіки підприємства;

- доцільно збільшити кількість дисциплін вільного вибору студентів 
для їх фактичного вибору та врахування потреб підприємств у 
кваліфікованих фахівцях;

- запровадити переддипломну практику у навчальних планах 
підготовки фахівців, оскільки засобами діагностики передбачено написання 
та захист дипломних робіт за ОКР «спеціаліст» та «магістр»;

- бажано збільшити термін підготовки студентів за ОКР «магістр» до 
1,5 року для набуття ними необхідних національному господарству 
компетентностей;

- продовжувати постійно оновлювати бібліотечні фонди новітніми 
підручниками і навчальними посібниками за передбаченими навчальними 
планами дисциплінами;

- збільшити кількість ПЕОМ та оновлювати прикладне програмне 
забезпечення новітніми програмами, необхідними для підготовки фахівців у 
відповідно до вимог роботодавців.

Кафедра економіки підприємств та економічної теорії врахувала ці

1. З метою удосконалення організації освітнього процесу, для 
покращення теоретичної й практичної підготовки студентів 
здійснюється проходження науково-педагогічними працівниками

зауваження та усунула недоліки:
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профільної кафедри економіки підприємств та економічної теорії 
Бердянського державного педагогічного університету стажування і 
підвищення кваліфікації в установах та організаціях з економіки 
підприємства згідно з графіком підвищення кваліфікації;

2. Збільшено кількість дисциплін вільного вибору студентів для їх 
фактичного вибору та врахано потреби підприємств у кваліфікованих 
фахівцях. Вибір дисциплін вільного вибору здійснюється студентами на 
підставі анонімного анкетування, організованого деканатом 
гуманітарно-економічного факультету;

3. У навчальному плані підготовки магістрів передбачено переддипломну 
практику в обсязі 18 кредитів ЄКТС;

4. У перспективному плані підготовки магістрів за освітньо-професійною 
программою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
передбачено термін навчання 1 рік 4 місяці;

5. Бібліотечні фонди постійно оновлюються сучасними, новітніми 
підручниками та навчальними посібниками для інформаційного та 
навчально-методичного забезпечення дисциплін навчального плану;

6. Прикладне програмне забезпечення постійно оновлюється новітніми 
програмами, необхідними для підготовки фахівців відповідно до вимог 
роботодавців.
Отже, кафедрою економіки підприємства та економічної теорії 

протягом 2014-2018р.р. усі зауваження були враховані та усунені.

Кафедра економіки підприємств та економічної теорії Бердянського 
державного педагогічного універстету має достатній навчально-методичний 
та науковий потенціал, висококваліфікований професорсько-викладацький 
склад, що гарантує якісний рівень підготовки здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Підготовка фахівців 
здійснюється з урахуванням особливостей регіону та на базі вивчення потреб 
підприємницьких структур у фахівцях спеціальності 076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність.

Освітній процес побудовано на базі оволодіння студентами широким 
колом дисциплін циклів загальної та професійної підготовки. Усі дисципліни 
навчального плану мають відповідне навчально-методичне забезпечення, яке 
охоплює робочі та навчальні програми, лекційний матеріал, плани 
семінарських та індивідуальних занять, методичні рекомендації до них, 
підручники та необхідну кількість навчально-методичної літератури. 
Кафедра активно співпрацює з усіма підрозділами університету, які беруть 
участь у підготовці магістрів. Методичне забезпечення постійно

10. Загальні висновки експертної комісії
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оновлюється. До освітнього процесу включаються результати наукових 
досліджень та міжнародної діяльності кафедри, сучасні інформаційні 
технології.

Кадровий склад кафедри економіки підприємств та економічної теорії 
забезпечує освітній процес на рівні вимог нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України. Викладачі, які забезпечують викладання 
лекційних годин з дисциплін, іцо формують професійні компетенції, мають 
наукові ступені докторів або кандидатів наук.

Наявні навчальні площі, комп’ютерна та організаційна техніка, фонд і 
читальні зали бібліотеки, побутова база дозволяють забезпечити необхідні 
умови здійснення освітнього процесу та науково-методичної роботи на 
належному рівні, відповідно до інструктивних та нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України. На підставі матеріалів, наданих на 
акредитацію Бердянським державним педагогічним університетом та 
перевірки результатів діяльності на місці, експертна комісія дійшла 
висновку, що проведення освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність відповідає 
встановленим акредитаційним вимогам до кадрового, навчально- 
методичного та матеріального забезпечення зазначеного освітнього ступеня 
підготовки та можуть забезпечити державну гарантію якості освіти.

Вважаємо за необхідне висловити: зауваження та пропозиції, які не 
входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, 
але дозволять поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

Рекомендувати керівництву Бердянського державного педагогічного 
університета, гуманітарно-економічного факультета та випускової кафедри 
звернути увагу на наступне:

-  підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з 
потенційними абітурієнтами, в тому числі з використанням 
сучасних інформаційних технологій, соціальних мереж;

-  уточнити тематику магістерських робіт, поглибити 
дослідницьку спрямованість випускових кваліфікаційних робіт;

-  підвищити рівень залучення студентів до наукової діяльності за 
профілем науково-дослідної роботи кафедри;

-  активізувати роботу з написання підручників та навчальних 
посібників з дисциплін професійного циклу підготовки здобувачів 
вищої освіти ступеня магістр;

-  активізувати наукову роботу викладачів у  виданнях, що входять 
до наукометричних баз;

-  посилити зв'язок дисциплін зі складовими спеціальності, які 
пов ’язані з торгівлею та біржовою діяльністю;
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-  збільшити кількість вибіркових дисциплін, що пропонуються за 
вибором студентів;

-  активизувати наукову роботу кафедри економіки підприємств 
та економічної теорії та заключення господарських договорів з 
представниками підприємництва міста та регіону.

Освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність галузі знань 07 «Управління та адміністрування» у Бердянському 
державному педагогічному університеті може бути акредитована за другим 
(магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом ЗО осіб деної та ЗО осіб заочної 
форми навчання.

На підставі зазаначеного вище експертна комісія МОН України 
зробила висновок про можливість акредитації освітньо-професійної 
програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі 
спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Бердянському 
державному педагогічному університеті.

Голова експертної комісії 
доктор економічних наук, професор 
завідувач кафедри економіки, управління 
підприємствами та логістики 
Харківського національного економічного 
університету ім. С. Кузнеця

Експерт:
доктор економічних наук, професор, 
завідувач кафедри підприємництва та 
маркетингу Української академії друкарства

Дата « 20 » червня 2018 року

«З експертними висновками ознайомлений»

Ректор Бердянського державного 
педагогічного університету 
д.пед.н., професор

Голова експертної комісії О.М.Ястремська
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Порівняльна таблиця
відповідності Ліцензійним умовам, Державним вимогам до акредитації 

освітньої діяльності Бердянського державного педагогічного 
університету за освітньо-професійною програмою «Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво,

торгівля та іржова діяльність 
критеріям та вимогам до акредитації підготовки 

другий (магістерський) рівень вищої освіти

Найменування показника (нормативу)
Вимоги до значення показника 

(нормативу) за рівнями вищої освіти
Норматив Фактично Відхилення

Вимоги згідно наказу від 30Л2.2015 р. № 1187
К а д р о в і ви м о ги  щ одо  за б езп еч ен н я  п р о ва д ж ен н я  о с в іт н ь о ї д ія л ьн о ст і у  сф ер і

в и щ о ї о св іт и
1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, відповідальних 
за підготовку здобувачів вищої освіти

+ + -

2. Наявність у складі підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти, тимчасової 
робочої групи (проектної групи) 3 
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

5 осіб з 
науковим 
ступенем 
та вченим 
званням, з 

них 1 
доктор 
наук, 

професор

-

3. Наявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої програми):
3.1. наукового ступеня та/або вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю.

+ + -

3.2. наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю

+ + -

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)

+ + -

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем
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роботи (мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
4.1. які мають науковий ступень та/або 
вчене звання (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають 
вищу категорію)

50 85,6 +35,6

4.2. які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25 27,4 +2,4

4.3. які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання

Не має 
потреби

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 35,6 +20,6

5.2. практичної роботи за фахом Не має 
потреби

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 у мов, 
зазначених у пункті 5 приміток.

підпункти 1- 
16 пункту 5 
приміток

Всі
науково- 

педагогічні 
працівники 
виконують 
за останні 
п’ять років 
не менше 

трьох 
умов,

зазначених 
у пункті 5 
приміток.

-

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або
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спорідненої науково-педагогічної 
спеціальності:
7.1. з науковим ступенем доктора наук 
та вченим званням

+ + -

8. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + -

Т ех н о л о гіч н і ви м о ги
щ одо  м а т е р іа л ь н о -т е х н іч н о го  за б езп еч ен н я  о с в іт н ь о ї д ія л ьн о ст і у  сф ер і

в и щ о ї о св іт и
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 3,8 +1,4

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

ЗО ЗО -

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + -

3.2. пунктів харчування + + -

3.3. актового чи концертного залу + + -

3.4. спортивного залу + + -

3.5. стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ + -

3.6. Медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби)

70 70 -

5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для 
виконання навчальних планів

+ + -

Т ех н о л о гіч н і ви м о ги  щ одо  н а вч а л ьн о -м ет о д и ч н о го  за б езп еч ен н я  о с в іт н ь о ї
д ія л ьн о с т і у  сф ер і в и щ о ї о св іт и

1. Наявність опису освітньої програми + + -
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2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + -

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + -

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

+ + -

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + -

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

+ + -

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів

+ + -

Т ех н о л о гіч н і ви м о ги  щ одо  ін ф о р м а ц ій н о го  за б езп еч ен н я  о с в іт н ь о ї д ія л ьн о ст і
у сф ер і в и щ о ї о св іт и

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
19 + 14

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

+ + -

3. Наявність офіційного веб-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)

+ + -
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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 -

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689
Я к іс н і х а р а к т е р и с т и к и  п ід го т о в к и  ф а х івц ів

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю,
%

100 100 -

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

100 100 -

1.3. Чисельність науково -  
педагогічних (педагогічних) 
працівників, що обслуговують 
спеціальність і працюють у 
навчальному закладі за основним 
місцем роботи, які займаються , 
вдосконаленням навчально 
методичного забезпечення, науковими 
дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, 
%

100 100 -

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не менше 
%
2.1. Рівень знань студентів з 
гуманітарної та соціально -  
економічної підготовки: Не

передбачен
0

навчальни 
м планом

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

50 79,0 +29

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

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання
(оцінки на «5» і «4»), %

50 79,3 +29,3

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

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

+ + -
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