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висновок
експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньо- 

професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Бердянському державному педагогічному університеті

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня
2001 року № 978, зі змінами, Положення про Акредитаційну комісію, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 
2003 року № 1380, згідно з Постановою Кабінету Міністрів № 567 від 
27.07.2016 року з урахуванням змін, внесених Постановою Кабінету 
Міністрів № 365 від 18.05.2017 року, Постанови Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 року № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності» та наказу Міністерства освіти і науки 
України від 28 листопада 2018 року № 2262-л «Про проведення 
акредитаційної експертизи», з метою проведення первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Бердянському 
державному педагогічному університеті експертна комісія у складі:

Пронози Павла . -  декана фінансового факультету, професора
Володимировича кафедри фінансів Харківського національного

економічного університету імені Семена 
Кузнеця, доктора економічних наук 

Опаріна -  професора кафедри фінансів Київського
Валерія Михайловича національного економічного університету

імені Вадима Гетьмана, доктора економічних 
наук

у період із 10 по 12 грудня 2018 року включно розглянула подані Бердянським 
державним педагогічним університетом матеріали і безпосередньо у закладі 
вищої освіти перевірила достовірність інформації, що подана до Міністерства 
освіти і науки України разом із заявою на проведення акредитації, стан 
організаційного та навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та
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інформаційного забезпечення освітнього процесу, відповідності освітньої 
діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.

У процесі аналізу:
вивчені матеріали самоаналізу підготовки магістрів за освітньо- 

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, перевірені 
документи закладу вищої освіти та випускової кафедри, що підтверджують 
загальні відомості про університет;

проведено й здійснено аналіз ККР з дисциплін циклів загальної та 
професійної підготовки;

проаналізовано стан кадрового забезпечення підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування;

проаналізовано стан навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, організації навчальної, методичної, виховної та профорієнтаційної робіт;

проаналізовано фактичний стан навчальних приміщень, кабінетів, 
лабораторій;

проведено наради та співбесіди з адміністрацією та науково- 
педагогічними працівниками університету.

На підставі проведеної перевірки експертна комісія дійшла такого 
висновку:

1. Загальна характеристика закладу вищої освіти та спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бердянський державний педагогічний університет як заклад вищої освіти 
заснований у 1872 році як Бердянська чоловіча гімназія і є одним із найстаріших 
вищих навчальних закладів Запорізької області. Реорганізовано в державний 
університет 25 липня 2002 року згідно з розпорядженням № 420-р Кабінету 
Міністрів України та наказу Міністерства освіти і науки України від 5 серпня
2002 року № 446.

Основними документами, що забезпечують умови діяльності БДПУ є: '
- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 року № 420-р 

«Про створення Бердянського державного педагогічного університету» та наказ 
Міністерства освіти і науки України від 5 серпня 2002 року № 446;

- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія АОО 
№ 220014 від 12.09.2002 року;

- Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) від 07.07.2016 року № 169/2016;
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- Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, наданий Бердянською районною 
державною адміністрацією Запорізької області 05.07.2016 року на запит 
№22067335; .

Статут Бердянського державного педагогічного університету, 
прийнятого на конференції трудового колективу від 2 вересня 2016 року і 
затверджено встановленим порядком;

- Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
Бердянського державного педагогічного університету, розміщеного на 
офіційному сайті Міністерства освіти і науки України (https://mon.gov.ua/storage/ 
app/media/pravo-diyalnosti/2018/10/derzhavnpedagogichniyuniver 11 .pdf).

Тотожність матеріалів представленої акредитаційної справи та тих, 
які знаходяться в Міністерстві освіти і науки України, гарантована 
керівництвом БДПУ.

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

Ректор -  Богданов Ігор Тимофійович, доктор педагогічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки, голова спеціалізованої вченої ради 
Д 18.092.01 у Бердянському державному педагогічному університеті, член 
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 50 тисяч педагогічних працівників, 
створено навчально-матеріальну, кадрову, науково-дослідну та соціально- 
культурну базу, яка плідно використовується для підвищення інтелектуально-
духовного потенціалу держави та нації.

Згідно з чинними Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у 
сфері вищої освіти підготовка фахівців у БДПУ здійснюється за 26 напрямами 
та спеціальностями денної та заочної форм навчання.

На підставі розгляду основних установчих та реєстраційних документів 
БДПУ, відомостей та сертифікатів про акредитацію, наданих матеріалів та 
вивчення реального стану справ у БДПУ експертна комісія дійшла висновку, що 
документи, які забезпечують правові основи діяльності Бердянського 
державного педагогічного університету, є достовірними, відповідають 
нормативам Міністерства освіти і науки України та свідчать про 
можливість акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування.

Формування контингенту здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 
програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування здійснюється згідно з чинними
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Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти. 
Організація освітнього процесу, самостійної роботи здобувачів вищої освіти, 
контроль знань, порядок проведення практик, оформлення та видання 
навчально-методичних розробок проводиться відповідно до нормативних 
документів Міністерства освіти і науки України, що регламентують освітній процес.

Для підготовки фахівців (у тому числі за спеціальністю 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування) університет має необхідну матеріальну базу. 
Організаційна структура університету включає 6 (шість) факультетів: дошкільної, 
спеціальної та соціальної освіти; психолого-педагогічної освіти та мистецтв; 
філології та соціальних комунікацій; фізико-математичної, комп‘ютерної та 
технологічної освіти; фізичного виховання; гуманітарно-економічний.

Крім цього у БДПУ діють: підготовче відділення; навчальна археологічна 
лабораторія; навчальна психолого-консультативна лабораторія.

У Бердянському державному педагогічному університеті успішно 
функціонує аспірантура, у якій здійснюється підготовка з 6 спеціальностей, та 
докторантура з 3 спеціальностей. У БДПУ функціонують 2 спеціалізовані вчені 
ради: Д 18.092.01 -  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних 
наук зі спеціальностей: 13.00.02 -  теорія та методика навчання (фізика); 13.00.04
-  теорія і методика професійної освіти; К 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.

Освітній процес щодо підготовки фахівців станом на 01.10.2018 року 
забезпечує 266 науково-педагогічних працівників, з них докторів наук, 
професорів -  33 особи, кандидатів наук, доцентів -  180 осіб. Штатних 
працівників з науковими ступенями та вченими званнями в університеті дорівнює 
213 осіб. Із 22 кафедр' 10 (45%) очолюють доктори наук, професори, 12 -  
кандидати наук, доценти (54%). Базова освіта всіх науково-педагогічних 
працівників відповідає профілю дисциплін, які вони викладають.

Станом на 01.10.2018 року в університеті навчається 5541 здобувачів 
вищої освіти. Зокрема, 2511 осіб навчається на денній формі навчання, 
3030 осіб -  на заочній формі навчання.

Загальна характеристика Бердянського педагогічного університету 
наведена у табл. 1.

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування» галузі знань 07 Управління та 
адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
освітнього ступеня «магістр» забезпечують 2 кафедри: випускова - кафедра 
економіки, підприємництва та фінансів, кафедра менеджменту та 
адміністрування.
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Таблиця 1
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ з/п Показник Значення показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ВНЗ IV

Г* Кількість ліцензованих спеціальностей 79
! ̂ Кількість спеціальностей, акредитованих за: 66

- 1 рівнем -
- 2 рівнем 24
- 3 рівнем 21
- 4 рівнем 21

4. Контингент студентів на всіх курсах: 5541
• на денній формі навчання; 2511
• на заочній формі навчання. 3030

5. Кількість інститутів -
б. Кількість факультетів 6

Г Кількість кафедр 22
8. Кількість співробітників (всього) 484

• в т.ч. науково-педагогічних 266
9. Серед них:

- докторів наук, професорів, осіб/% 33/12%
- кандидатів наук, доцентів, осіб/% 180/67%
- викладачів вищої категорії, осіб/% -

10. Загальна /навчальна площа будівель, кв. м. 39118,7/19826,5
11. Загальний обсяг державного фінансування (тис. грн.) 83.560.751,0

112. Кількість посадкових місць в читальних залах 214
13. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів - у тому 384

числі з виходом в Інтернет .

До складу групи забезпечення освітньо-професійної програми «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування освітнього ступеня «магістр» входять провідні викладачі 
кафедри економіки, підприємництва та фінансів -  Захарченко П.В.- д.е.н., 
професор, завідувач кафедри; Жигірь A.A. д.е.н., професор; Гриценко М.П. 
к.е.н., доцент; Костенко Г.П. к.е.н., доцент; Кіркова Н.П. к.е.н., доцент.

Професійна діяльність групи забезпечення повністю відповідає 
кваліфікаційним вимогам щодо визнання кваліфікації спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування освітнього ступеня «магістр».

У зв’язку з тим, що д.е.н., професор Захарченко П.В. є гарантом освітньо- 
наукової програми підготовки доктора філософії за третім (освітньо-науковим) 
ступенем вищої освіти зі спеціальності 051 Економіка, а д.е.н., професор 
Жигірь A.A. є гарантом освітньо-професійної програми підготовки магістрів зі
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спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, гарантом 
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 
07 Управління та адміністрування призначено к.е.н., доцента Костенко Г.П., яка 
у 2012 році захистила кандидатську дисертацію у Донецькому національному 
університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського за 
спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (диплом: Д К№  007811 від 26 
вересня 2012 р.). Костенко Г.П. є доцентом кафедри економічної кібернетики і 
фінансів (атестат: 12 Д Ц №  040154 від 31 жовтня 2014 р.) та має більше 
шестидесяти наукових праць за фахом підготовки магістрів освітньо- 
професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 
07 Управління та адміністрування.

Комісією перевірені первинні документи, що підтверджують: склад та 
характеристику кафедр, що забезпечують освітній процес здобувачів вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування», рівень їх підготовки та підвищення кваліфікації; зміст організації 
наукових досліджень; загальні відомості про стан навчально-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення освітньої послуги вказаної спеціальності.

Експертна комісія дійшла висновків:
1. Доцільність випуску фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування (освітній ступінь «магістр») 
обгрунтована потребою регіону у висококваліфікованих кадрах як 
наукового, так і прикладного спрямування та підтверджена замовленнями. 
Спеціальність має визначені перспективи розвитку.

2. Комісія констатує, що документи, які забезпечують правові основи 
діяльності Бердянського державного педагогічного університету, є 
достовірними, відповідають умовам акредитації та свідчать про 
можливість підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування.

2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти

Підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування здійснюється відповідно до ліцензованого 
обсягу прийому -  ЗО осіб денної форми навчання та 30 осіб заочної форми 
навчання. Набір здобувачів вищої освіти для отримання освітнього ступеня 
«магістр» здійснюється за умови наявності вищої освіти. Організація і 
проведення прийому здобувачів вищої освіти відповідає вимогам законодавчих 
та нормативних документів. Для формування контингенту магістрів в БДПУ

Голова комісії
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розроблена Комплексна програма з профорієнтаційної роботи, яка містить 
заходи, що забезпечують формування контингенту магістратури в обсязі, 
окресленому у Відомостях щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти Бердянського державного педагогічного університету.

Основним джерелом формування контингенту здобувачів вищої освіти є 
випускники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, випускників інших 
ЗВО, осіб, які мають вишу освіту за іншою спеціальністю міста та області. У 
зв’язку з потребою економіки Бердянського регіону у фахівцях з фінансів, 
банківської справи та страхування освітнього ступеня «магістр», з 
випускниками першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ЗВО проводиться 
профорієнтаційна робота щодо сутності професії та особливостей подальшого 
освітнього та професійного зростання. Зарахування здобувачів освітнього 
ступеня «магістр» відбувається на основі результатів вступних іспитів. При 
зарахуванні враховуються також наукові досягнення здобувачів вищої освіти.

Показники формування контингенту здобувачів та динаміка його зміни за 
освітнім ступенем «магістр» освітньо-професійної програми «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування наведено в табл. 2.

Надані відомості щодо контингенту здобувачів вищої освіти відповідають 
інформації, вміщеній в ЄДЕБО.

Відповідальним структурним підрозділом з підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 
07 Управління та адміністрування є кафедра економіки, підприємництва та 
фінансів.

Спеціальність раніше було акредитовано за IV рівнем згідно з наказом 
МОН № 1613 від 26.12.2016 року.

З метою формування у молоді мотивації до навчання, пропагування 
досягнень в галузі фінансів, банківської справи та страхування, виявлення 
невирішених проблем та залучення здобувачів вищої освіти використовуються 
наступні форми та методи роботи:
1) організація та проведення для молоді регіону та України наукових зустрічей, 
круглих столів, олімпіад тощо;
3) організація, проведення та залучення молоді до участі у наукових роботах 
кафедри;
4) залучення до участі у конкурсах, організованих різними фундаціями;
5) участь викладачів та здобувачів вищої освіти БДПУ в організації та 
проведенні олімпіад;
6) бесіди та лекції щодо наукових і прикладних аспектів спеціальності для 
молоді та співробітників підприємств та організацій міста і області.

Голова комісії П.В. Проноза



Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА 
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№ Показник Роки
з/п 2017 рік 2018 рік

1 2 3 4
1. Ліцензований обсяг підготовки (денна/заочна форма) 30/30 30/30
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 21 45

• денна форма 10 26
в т.ч. за держзамовленням: 6 4
• заочна форма 11 19
в т.ч. за держзамовленням - 2
• тих, що отримали диплом з відзнакою
• таких, які пройшли довгострокову підготовку і 
профорієнтацію

3

• зарахованих на пільгових умовах, з якими укладені 
договори на підготовку _ _

->І. Подано заяв на одне місце за формами навчання 
• денна 0.5 1
• заочна 0,533 1,567

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення 
• очна форма 2,5 7,5
• заочна форма - 9,5

5. Кількість випускників ЗВО 1-І І рівнів акредитації,
приинятих на скорочений термін навчання на 
• денну форму _

• заочну форму -

Керівництво гуманітарно-економічного факультету, науково-педагогічні 
працівники кафедри економіки, підприємництва та фінансів проводять 
цілеспрямовану багатопрофільну профорієнтаційну роботу не лише серед 
потенційних абітурієнтів, а й серед керівників підприємств й установ регіону. 
Інформація про спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
систематично доводиться до майбутніх магістрантів через засоби масової 
інформації (газети, радіо, телебачення), спеціально видані інформаційні 
бюлетені, організовуються семінари, зустрічі науково-педагогічних працівників 
кафедри -з майбутніми здобувачами вищої освіти за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти.

Декан факультету, завідувач випускової кафедри виступають перед 
керівниками підприємств, установ і організацій, навчальних закладів міста
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Бердянська і регіону, доводячи інформацію про спеціальність 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування, особливості підготовки, вимоги щодо вступу 
до магістратури, перспективи майбутньої професійної діяльності випускників 
тощо.

Зазначені заходи сприяють поліпшенню якісного складу здобувачів вищої 
освіти, більш свідомому обранню ними майбутнього фаху, обумовлюють 
ефективність освітнього процесу.

Експертна комісія дійшла висновку, робота щодо формування 
контингенту здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти у 
Бердянському державному педагогічному університеті відповідає 
встановленим вимогам до акредитації. Організаційні, методичні та виховні 
заходи забезпечують формування якісного складу здобувачів вищої освіти 
за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування із дотриманням ліцензійних обсягів.

3. Зміст підготовки фахівців

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування освітнього ступеня «магістр» здійснюється відповідно до 
чинних нормативно-правових документів України та внутрішніх положень 
БДПУ.

Експертною комісією встановлено, що для провадження освітньої 
діяльності Б Д ії У має повний пакет нормативної документації за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 
07 Управління та адміністрування освітнього ступеня «магістр»: освітньо- 
професійну програму, навчальний та робочі плани, пояснювальні записки до них.

На підставі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої 
освіти розроблено відповідний навчальний план підготовки магістірів за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, який 
розрахований на 1 рік та 4 місяці, а також перспективний план -  на 1 рік та
4 місяці навчання. Навчальним планом передбачено 2700 годин (90 кредитів). 
Співвідношення блоку дисциплін циклу загальної підготовки та блоку 
дисциплін циклу професійної підготовки, а також співвідношення блоку 
дисциплін на вибір закладу вищої освіти та блоку дисциплін на вибір здобувачів 
вищої освіти, відповідає встановленим вимогам. Дисципліни циклу загальної 
підготовки спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти світогляду, 
здатності здійснювати комунікаційну діяльність й працювати в міжнародному 
середовищі. Дисципліни циклу професійної підготовки надають можливостей
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здобувачам вищої освіти опанувати усі напрямки майбутньої професійної 
діяльності згідно з кваліфікаційними вимогами.

На підставі затверджених навчальних планів щорічно складається графік 
освітнього процесу. Усі дисципліни викладаються у відповідному семестрі та у 
встановленій навчальним планом кількості годин.

Забезпеченість дисциплін усіх циклів підготовки за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування навчально-методичними 
комплексами складає 100 %.

Перелік практик, тривалість і терміни їх проведення визначаються БДПУ 
відповідно до змісту освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська 
справа та страхування». Практична підготовка здобувачів вищої освіти 
відповідає чинним вимогам.

Експертна комісія дійиіча висновку: надані закладом вищої освіти 
матеріали (освітньо-професійна програма, навчальні плани, пояснювальні 
записки до них, робочі плани, програми практик та ін.) підтверджують, що 
зміст підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування відповідає державним вимогам.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього процесу

Метою і концептуальною основою діяльності БДПУ є якісна програмно- 
цільова підготовка висококваліфікованих фахівців для різноманітних галузей як 
виробничої, так і невиробничої сфери.

Перевірка організаційного та навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу показала, що підготовка здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська 
справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 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 21.12.2017 р., 
№ 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
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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 фінансово-економічної практики.

Вимоги та зміст підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі 
07 Управління та адміністрування за повний термін їх навчання в БДПУ 
визначаються освітньо-професійною програмою, розробленою кафедрою 
економіки, підприємництва та фінансів. Складові освітньо-професійної 
програми відповідають вимогам сучасного ринку в професійній підготовці 
фахівців у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 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, які передбачені навчальним планом, 
оформлено комплекс навчально-методичного забезпечення, що містить 
матеріали, які визначають зміст і методи підготовки, форми і засоби контролю 
результативності освітнього процесу.

До кожної дисципліни навчального плану розроблені навчальні і робочі 
програми, що затверджені в установленому порядку та відповідають 
встановленим вимогам Міністерства освіти і науки України. Робочі програми 
містять тематичний план з відповідним розподілом годин на різні види занять 
(лекції, практичні, самостійну роботу), тематичні плани занять, завдання для 
самостійної та індивідуальної роботи, питання до заліку, завдання для 
поточного та підсумкового контролю, рекомендований перелік літератури.

Контроль повноти виконання робочих навчальних планів і робочих 
програм дисциплін здійснюється деканом, заступником декана з навчальної 
роботи, а також методичною радою університету. Методична рада університету, 
спираючись на розроблене Положення про систему внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти БДПУ, аналізує систему 
контролю якості знань здобувачів вищої освіти, результати її випробування і 
впровадження у освітній процес тощо. У БДПУ внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності побудована з урахуванням 
«Європейських стандартів та рекомендацій» (Е 80  2015). БДПУ є членом
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консорціуму міжнародного проекту QUAERE «Система забезпечення якості 
освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» 
в рамках програми ERASMUS+.

Комісія констатує, що всі законодавчі та нормативні документи 
Міністерства освіти і науки України вчасно та у повному обсязі доводяться 
до керівного й викладацького складу кафедр гуманітарно-економічного 
факультету і враховуються.

Для інформаційно-методичного забезпечення освітнього 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.

Навчально-методичні комплекси дисциплін враховують: навчальні
програми дисциплін, робочі навчальні програми дисциплін, заплановані 
результати навчання, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, 
методичні вказівки та рекомендації до самостійної роботи студентів, порядок 
оцінювання результатів навчання здобувачів, конспекти лекцій, список 
рекомендованої літератури. Навчально-методичні матеріали розміщено на сайті 
БДПУ, до якого здобувачі вищої освіти мають вільний доступ.

Методичне забезпечення курсового проектування з дисциплін, які 
визначені навчальним планом та логіко-структурною схемою підготовки 
фахівців освітнього ступеня «магістр» за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування повністю відповідає вимогам як засіб 
контролю професійної підготовки студентів. Орієнтовна тематика та завдання 
курсових робіт відповідає змісту підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Фінанси, 
банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування.

Програми практик за змістом розроблено у відповідності до вимог 
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Кафедрами, які готують фахівців освітнього ступеня «магістр» освітньо- 
професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, розроблені пакети комплексних 
контрольних робіт (ККР) для перевірки залишкових знань та вмінь здобувачів 
вищої освіти 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».

Підсумкова атестація фахівців освітнього ступеня «магістр» освітньо- 
професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі
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спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань
07 Управління та адміністрування передбачена у формі комплексного 
кваліфікаційного іспиту та захисту магістерської роботи. Проведення 
підсумкової атестації здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
регламентується нормативно-правовими документами відповідно до 
навчального плану.

Розроблені методичні рекомендації до виконання магістерської роботи, 
затверджена тематика кваліфікаційних робіт, яка враховує сучасні проблеми у 
галузі фінансів, банківської справи та страхування. Теми магістерських робіт 
відповідають сучасному рівню розвитку науки, є актуальними, орієнтують 
здобувачів вищої освіти на розвиток навичок самостійної роботи. Більшість 
кваліфікаційних робіт виконуються в межах науково-дослідної теми випускової 
кафедри. Вимоги, що висуваються до якості магістерських робіт передбачають 
наявність огляду сучасної теоретичної літератури з досліджуваного питання, 
характеристики методики проведення дослідження та кваліфікованого підбору 
методів, експериментальної частини (з можливою статистичною обробкою 
даних), висновків та додатків.

Аналіз документації кафедри економіки, підприємництва та фінансів, 
матеріалів науково-методичних семінарів та ради гуманітарно-економічного 
факультету свідчить про значну увагу до застосування новітніх технологій навчання. 
При викладанні використовуються мультимедійні засоби, ділові ігри тощо.

Експертна комісія дійшла висновків:
1 На підставі проведеної експертизи можна констатувати, що 

реальний стан навчально-методичного забезпечення відповідає даним, 
наведеним у звіті про самоаналіз.

2. Організація освітнього процесу та науково-методичне забезпечення 
за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування відповідає вимогам чинних законодавчих й нормативно- 
правових актів України. Освітньо-професійна програма «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування у БДГТУ може бути акредитована в 
межах ліцензійного обсягу.

До викладання лекційних курсів, проведення практичних занять та 
керівництва написанням магістерських робіт залучені провідні викладачі 
університету з науковими ступенями і вченими званнями, які мають значний 
досвід наукової та викладацької роботи у закладах вищої освіти України, активно 
ведуть наукові дослідження, підтверджені науковими публікаціями, участю в 
міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях, керівництвом науковою

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу
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роботою здобувачів вищої освіти, мають досвід впровадження результатів
наукової роботи в економіку країни.

Освітній процес підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування забезпечують
8 викладачів гуманітарно-економічного факультету.

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 -  25 %.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та
вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
професійної підготовки навчального плану спеціальності -  100%, з них 100% 
працюють на постійній основі. З них частка докторів наук або професорів -  50 %.

Таким чином, на спеціальності, за якою акредитується освітньо-професійна 
програма «Фінанси, банківська справа та страхування», частка викладачів, 
зайнятих на постійній основі, які забезпечують викладання лекційних годин 
дисциплін навчального плану підготовки, становить 95,8 %. З них частка 
докторів наук та професорів становить 45,8 %.

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

Випусковою кафедрою, що відповідає за підготовку здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, 
банківська справа та страхування є кафедра економіки, підприємництва та 
фінансів, яку очолює дійсний член (академік) Академії економічних наук 
України, доктор економічних наук, професор Захарченко Павло Васильович.

Захарченко Павло Васильович - провідний український вчений-економіст в 
галузі управління економікою, фінансами та моделювання фінансово- 
економічних процесів складних соціально-економічних систем. Професор 
Захарченко П.В. є автором та співавтором понад 200 наукових робіт, 
опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях. За час роботи на посаді 
завідувача кафедри Захарченко П.В. зробив значний внесок у створення, 
становлення та розвиток гуманітарно-економічного факультету, забезпечення 
грунтовної професійної підготовки випускників, виконання наукової роботи, 
широке залучення до неї всіх співробітників та здобувачів вищої освіти, 
встановлення плідних зв’язків з провідними ЗВО України та зарубіжжя на 
засадах співробітництва, підвищення кваліфікації та наукового зростання 
власних кадрів.

Голова комісії П.В. Проноза



На випусковій кафедрі працює 17 викладачів, з них 2 доктори економічних 
наук, професори, 1 доктор технічних наук, доцент, 12 кандидатів економічних 
наук, з них 8 доцентів, 2 старші викладачі. Доктори наук та кандидати наук 
складають 88,2 % загального складу кафедри.

Наказом ректора БДПУ від 30.08.2018 р. №81 було створено групу 
забезпечення за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 
та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
освітнього ступеня «магістр», до якої входять провідні викладачі кафедри 
економіки, підприємництва та фінансів -  Захарченко П.В. д.е.н., професор, 
завідувач кафедри; Жигірь A.A. д.е.н., професор; Гриценко М.П. к.е.н., доцент; 
Костенко Г.П. к.е.н., доцент; Кіркова Н.П. к.е.н., доцент.

Професійна діяльність групи забезпечення повністю відповідає 
кваліфікаційним вимогам щодо визнання кваліфікації спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування освітнього ступеня «магістр».

У 2012 році в аспірантурі університету відкрито спеціальності 
економічного напряму, що дозволяє вести підготовку науково-педагогічних 
кадрів для потреб кафедр гуманітарно-економічного факультету.

В результаті аналізу звіту, поданого закладом вищої освіти, та перевірки 
його даних, комісія констатує його відповідність реальному стану справ 
щодо забезпечення кафедрою економіки, підприємництва та фінансів 
високого рівня освітнього процесу, що відповідає умовам акредитації.

На кафедрі економіки, підприємництва та фінансів належна увага 
приділяється підбору і використанню педагогічних кадрів. В результаті 
співбесіди з викладачами з’ясовано: щорічно на засіданні кафедри, а також за 
відповідним графіком на атестаційній комісії БДПУ розглядаються результати 
діяльності викладачів. При цьому забезпечується об’єктивність, гласність та 
дієвість їх результатів.

Таким чином, наведена інформація дає підстави вважати, що фактичні 
значення показників кадрового забезпечення підготовки фахівців за 
освітнім ступенем «магістр» відповідають державним нормативам та 
вимогам щодо кадрового забезпечення освітньої діяльності за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Науково-дослідна робота кафедри об’єднана комплексною темою 
«Методологічні аспекти дослідження розвитку економіки курортно-туристичних 
територій» (№ держ. реєстрації 0114U000688) під загальним керівництвом 
завідувача кафедри, д.е.н, професора Захарченко П.В. За кафедрою закріплена 
також наукова тема «Розвиток підприємництва в умовах децентралізації 
економічних відносин в Україні» (№ держреєстрації 0113U000477), де 
відповідальним керівником є д.е.н., професор Жигірь A.A.
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Загальна тематична спрямованість наукових досліджень на кафедрі 
економіки, підприємництва та фінансів зумовлена зростаючим інтересом до 
актуальних проблем у соціально-економічній сфері, потребою системних змін у 
вивченні економіки й фінансів та необхідністю використання математичних та 
інформаційних методів при дослідженні соціально-економічних процесів.

Науково-дослідницька робота проводиться у співпраці з курортно- 
рекреаційним об’єднанням «Приазовкурорт».

Результатом наукових досліджень колективу кафедри є наукові роботи 
викладачів та здобувачів вищої освіти, які опубліковані в низці наукових видань, 
доповідались на міжнародних конференціях як в Україні, так і за кордоном. За 
результатами проведених досліджень кожного року проводиться Міжнародна 
науково-практична конференція «Прогнозування соціально-економічних 
процесів» та видається колективна монографія. Зокрема, за останні 5 років видані 
монографії:

1. Сучасні проблеми прогнозування розвитку складних соціально-
економічних систем : [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. -  
Бердянськ : Видавець ФОП Ткачук О.В., 2014. -  458 с.

2. Моделювання складних систем : [монографія] / За заг. ред. В.М. Соловйова.
-  Черкаси : Брама, видавець Третяков О.М., 2015. -  354 с./ С. 143-154.

3. Прикладні аспекти прогнозування розвитку складних соціально-
економічних систем : [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. -  
Бердянськ : Видавець ФОП Ткачук О.В., 2015. -  384 с.

4. Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально- 
економічних систем : [монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченка. -  
Бердянськ : Видавець ФОП Ткачук О.В., 2016. -  512 с.

5. Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності
функціонування і розвитку підприємств : [колективна монографія] / За заг. ред. 
д.е.н., проф. A.A. Жигіря. -  Бердянськ : БДПУ, 2016. -  420 с.

6. Актуальні проблеми прогнозування розвитку економіки України : 
[монографія] / За ред. О.І. Черняка, П.В. Захарченко. -  Бердянськ : Видавець 
Ткачук О.В., 2017. -  371 с.

7. Нова траєкторія розвитку національної економіки: фінансові та 
прикладні аспекти : [монографія] / За ред. П.В. Захарченко, О.В. Покатаєва -  
Запоріжжя : КПУ, 2017. -4 5 2  с.

8. Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України:
[монографія] / П.В. Захарченко, О.І. Черняк. -  Мелітополь : ВД ММР, 2018.-432 с.

Результати досліджень впроваджені в рамках господарської договірної 
роботи під керівництвом Захарченко П.В.: «Концепція розвитку інформаційної 
системи об’єднання «Приазовкурорт».

Отримані результати також використовуються для розробки методичного 
забезпечення навчального процесу, оскільки наукова діяльність викладачів тісно
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пов’язана з дисциплінами, які вони викладають. Значна частина методичних 
видань містить основні задачі, моделі і методи, що є предметом кафедральних 
наукових досліджень.

Кафедра підтримує широкі наукові зв’язки з провідними університетами 
України, зокрема, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка 
(Україна, м. Київ), Запорізьким національним університетом (Україна, м. 
Запоріжжя), Державним вищим навчальним закладом «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана» (Україна, м. Київ), 
Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна (Україна, м. 
Харків), Харківським національним економічним університет та іншими.

Кафедру включено в програму розповсюдження результатів роботи 
Міжнародного проекту TEMPUS № 530534 -  TEMPUS -  1 -2012 -1 UK -  
TEMPUS -  SMGR «Підвищення ефективності студентських служб» (IMPRESS). 
Координаторами проекту є європейські університети та організації: 
Нортумбійський університет (Велика Британія), Університет м. Кордоба 
(Іспанія), Університет Томаса Бата (Чеська Республіка), Європейська асоціація 
студентів (Бельгія), Британсько-Український центр допомоги (Велика Британія), 
Видавнича компанія «Shoofly Publishing Со» (Велика Британія).

Кафедра є відкритою для наукового співробітництва. Активно пропагує 
отримані результати наукових досліджень. Матеріали конференцій, які були 
організовані та проведені кафедрою, матеріали наукових семінарів, наукові 
роботи викладачів та здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, а також навчально-методичне 
забезпечення дисциплін навчального плану спеціальності розміщено на 
локальній та Інтернет-версіях сайтів кафедри.

Такті чином, експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення 
випускової кафедри відповідає державним вимогам, забезпечує високий 
рівень освітнього процесу при підготовці фахівців за освітнім ступенем 
«магістр» та задовольняє вимогам державних стандартів вищої освіти до 
акредитації освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Бердянський державний педагогічний університет розташований в дев’яти 
начальних корпусах, має три студентські гуртожитки площею 12671,7 м2, 
студентську їдальню на 120 місць, буфети. Загальна площа будівель -  39118,7 м", 
площа навчальних приміщень складає 19826,5 м .  В навчальному процесі 
використовується як лекційні аудиторії, так і спеціалізовані кабінети та 
лабораторії оснащені аудіо та відеотехнікою. Площа навчально-лабораторних
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приміщень -  17426,5 м2. Крім того, в університеті обладнано комп’ютерні 
аудиторії, які містять у середньому по 10-20 ПК, підключених до мережі Інтернет.

Санітарно-технічний стан всіх приміщень навчально-лабораторних 
аудиторій відповідає вимогам діючих норм і правил експлуатації. В них 
забезпечується необхідний тепловий, санітарний та протипожежний режим.

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 Microsoft 
встановлене згідно з програмою Microsoft DeveloperNetworkAcademicAIIiance.

Для забезпечення виконання навчального плану за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування використовуються спеціалізовані 
кабінети, лекційні аудиторії та комп’ютерні лабораторії загальною площею 
493,2 м . Спеціалізованими кабінетами, що забезпечують освітній процес за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» є 
кабінет фінансового менеджменту, кабінет бюджетного та інвестиційного 
менеджменту, які підключено до мережі Інтернет та обладнано сучасною 
комп’ютерною та презентаційною (мультимедійною) технікою, а також 
представлено методичні матеріали для самостійної та індивідуальної роботи, 
встановлено спеціалізоване програмне забезпечення. У кабінеті фінансового 
менеджменту і кабінеті бюджетного та інвестиційного менеджменту студенти 
мають можливість працювати над курсовими та дипломними проектами.

В БДПУ постійно приділяється увага зміцненню матеріально-технічної 
бази освітнього процесу, забезпеченню кафедр сучасним обладнанням, 
приладами, комп’ютерною технікою, розширенню мережі комп’ютерних класів, 
системи WiFi тощо. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу 
обладнанням, навчальними приладами, інструментами та матеріалами 
здійснюється у відповідності до вимог навчальних програм.

Вирішуються питання матеріального забезпечення соціально побутових 
потреб студентів: іногородні студенти на 70 % забезпечені гуртожитком.

Здобувачі вищої освіти мають змогу харчуватися у буфетах та столовій 
університету; займатися у спортивних секціях баскетболу, волейболу, музичних 
гуртках, тощо.
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Таким чином, матеріально-технічне та інше ресурсне забезпечення, стан 
споруд, приміщень, навчальних площ, необхідних для організації якісного 
навчання здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування відповідає державним вимогам до акредитації та державним 
будівельним нормам. Усі навчальні та адміністративні приміщення 
відповідають вимогам техніки безпеки та забезпечують умови щодо 
освітлення та повітряного режиму. Усі документи, що засвідчують право 
володіння приміщеннями для здійснення освітнього процесу, висновок 
Держпродспоживслужби про відповідність наявних приміщень вимогам 
санітарних і будівельних норм та документи, що регламентують порядок 
провадження освітньої діяльності, є у наявності.

Сучасний розвиток науки вимагає інформатизації всіх ланок освітнього 
процесу, що, передусім, стосується професіє накопичення, обробки, зберігання та 
розповсюдження наукової інформації. У БД11У створені необхідні умови для 
широкого використання сучасних інформаційних технологій і комп’ютерної 
техніки на всіх рівнях навчально-виховної, наукової та адміністративно- 
господарської діяльності.

Основним джерелом інформаційного забезпечення є власна бібліотека 
БДПУ. В структурі університету 2 бібліотеки: бібліотека Бердянського 
державного педагогічного університету, загальна площа приміщень якої 
становить 772,3м та бібліотека Економіко-гуманітарного коледжуБДПУ, 
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).

Число читачів за єдиною реєстраційною картотекою складає 5656 осіб, 
зокрема, здобувачів вищої освіти -  5198, викладачів -  249.

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.

Станом на 01.10.2018 року бібліотечний фонд складає 272,8 тис. примірників.
Рівень забезпечення навчального процесу учбовою та довідкової 

літературою, навчально-методичними матеріалами за освітньо-професійною

7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу
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програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування знаходиться на достатньому рівні.

Бібліотекою університету виписуються періодичні видання «Фінанси 
України», «Фінансовий контроль», «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми 
теорії та практики», «Урядовий кур’єр», «Вісник. Офіційно про податки» та ін. 
Серед них 16 періодичних видань є виданнями відповідного профілю, а 26 -  
виданнями спорідненого профілю.

Викладачами кафедри економіки, підприємництва та фінансів, кафедри 
менеджменту та адміністрування, що забезпечують підготовку фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування», 
видана навчально-методична продукція у вигляді посібників, методичних 
рекомендацій та значна кількість монографій. Відзначено активізацію діяльності 
викладачів кафедр кредиту з видання навчально-методичних матеріалів у зв’язку 
зі створенням власної поліграфічної бази потужністю 1204500 арк.

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

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 БДІІУ, так і інших закладів вищої освіти. Ведеться підготовка до 
викриття репозитарію електронних видань.

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 національними бібліотеками України та бібліотеками ЗВО України.

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

В 2017 році БДПУ одержав доступ до бази даних «Scopus», що дозволяє 
викладачам і студентам БДПУ постійно перебувати в сучасному інноваційному 
інформаційному полі.

Таким чином, інформаційне забезпечення освітнього процесу для 
організації якісного навчання здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська 
справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування відповідає державним вимогам та сучасним потребам 
інформаційного суспільства.
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8. Якість підготовки здобувачів вищої освіти

З метою перевірки якості підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування, експертною комісією 
проаналізовані показники успішності екзаменаційної сесії та рівень залишкових 
знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, результати 
написання курсових робіт та попереднього захисту магістерських робіт, звіти з 
виробничих практик.

Під час акредитаційної експертизи в БД11У були проведені заміри 
залишкових знань здобувачів вищої освіти -  з циклу загальної підготовки за 
навчальною дисципліною «Фінансовий менеджмент», з циклу професійної 
підготовки за навчальними дисциплінами «Аналіз інвестиційних проектів» та 
«Ринок фінансових послуг». Згідно результатів проведеного контролю 
залишкових знань (результати комплексних контрольних робіт) абсолютна 
успішність підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування становить 100 %.

Порівняльну характеристику результатів контрольного заміру знань при 
самоаналізі та при проведенні акредитаційної експертизи наведено у Зведених 
результатах виконання комплексних контрольних робіт здобувачами вищої 
освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Експертна перевірка якості підготовки випускників, а також рівня 
знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування показала 
відповідний до нормативів рівень підготовки фахівців.

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

Згідно з висновками попередньої експертної комісії, що була створена.за 
наказом Міністерства освіти і науки України № 58-А від 14.06.2016 р. для 
експертного оцінювання спроможності закладу освіти провадити освітню 
діяльність зі спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит», було висловлено 
перелік пропозицій для поліпшення якості підготовки фахівців:

- продовжити роботу щодо підвищення фахового рівня професорсько- 
викладацького складу кафедри фінансів і кредиту, які будуть задіяні у 
підготовці магістрів за фахом підготовки «Фінанси і кредит», шляхом створення 
умов для нарощування наукового потенціалу підготовки кадрів через
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аспірантуру за спеціальністю 08.00.08 -  Гроші, фінанси і кредит, а також на 
основі стажування в провідних вищих навчальних закладах України та за 
кордоном.

- вдосконалювати методичне забезпечення спеціальності за рахунок 
видання власних підручників, навчальних посібників фахового спрямування 
викладачами кафедри фінансів і кредиту

- з метою підвищення якості наукових досліджень, отримання 
підтвердження їх наукової та практичної значимості на світовому рівні доцільно 
збільшити кількість публікацій співробітників кафедри економічної кібернетики 
і фінансів у міжнародних виданнях та підвищити індекс цитування робіт 
викладачів та аспірантів;

- активізувати профорієнтаційну роботу, а також роботу щодо залучення 
випускників бакалаврів на навчання за освітнім рівнем магістра.

Кафедра економіки, підприємництва та фінансів врахувала ці зауваження 
та усунула недоліки:

1 .3 метою підвищення фахового рівня професорсько-викладацького 
складу кафедри економіки, підприємництва та фінансів Бердянського 
державного педагогічного університету:

- ГлазовоюЯ.В. 06.10.2016 р. захищено кандидатську дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій 
вченій раді Д 17.127.10 Класичного приватного університету м. Запоріжжя за 
спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні технології 
в економіці, (диплом: ДК № 050929, від 13 грудня 2016 p.);

- Жваненко С.А. 23.02.2018 р. захищено кандидатську дисертацію на 
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук у спеціалізованій 
вченій раді Д 17.127.10 Класичного приватного університету м. Запоріжжя за 
спеціальністю 08.00.11 -  математичні методи, моделі та інформаційні технології 
в економіці, (диплом: ДК № 046841, від 16 травня 2018 p.);

- створені умови для нарощування наукового потенціалу підготовки
кадрів через аспірантуру, зокрема завідувач кафедри економіки, 
підприємництва та фінансів д.е.н., проф. Захарченко П.В. здійснює наукове 
керівництво трьох аспірантів: Кунгурцевої-Мащенко Т.Є. за темою
«Моделювання розвитку підприємництва в курортно-рекреаційній сфері» • зі 
спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління національним господарством; 
Горбачової І.О. за темою «Моделювання еколого-економічних процесів 
розвитку курортно-рекреаційних систем» зі спеціальності 08.00.03 -  економіка 
та управління національним господарством; Мухіна B.C. за темою 
«Моделювання впливу методів «зеленої» економіки на розвиток курортно- 
рекреаційних систем» зі спеціальності 08.00.03 -  економіка та управління 
національним господарством.
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- для покращення теоретичної й практичної підготовки здобувачів вищої 
освіти здійснюється проходження науково-педагогічними працівниками 
профільної кафедри економіки, підприємництва та фінансів стажування і 
підвищення кваліфікації в установах та організаціях з фінансів підприємства 
згідно графіку підвищення кваліфікації, зокрема в Українській академії 
друкарства м. Львова - Костенко Г.П. (по кафедрі фінансово-економічної 
безпеки, обліку і оподаткування, 2018 р.); у Національній металургійній 
академії України м. Дніпра -  Захарченко П.В. та Кіркової Н.П. (по кафедрі 
інформатики та кібернетики, 2018 р.), Жигіря А.А. та Гриценко М.П. (по 
кафедрі фінансів, 2018 р.).

2. Здійснюється постійне оновлення бібліотечних фондів Бердянського 
державного педагогічного університету сучасними, новітніми підручниками та 
навчальними посібниками за передбаченими навчальними планами 
дисциплінами. Крім того, вдосконалення методичного забезпечення 
спеціальності відбувається за рахунок видання власних підручників, серед 
таких:

- Захарченко П.В. Фінансовий аналіз: посібник / П.В. Захарченко, 
М.П. Гриценко. -  Мелітополь : ВД ММР, 2018. -  224 с,

- Захарченко П.В. Методи та моделі фінансового прогнозування: посібник/ 
П.В. Захарченко, Г.П. Костенко. -  Мелітополь : ВД ММР, 2018. -2 1 0  с.

- Ладунка І.С. Соціальна відповідальність: навчальний посібник /
І.С. Ладунка. -  Бердянськ : БДПУ, 2018. -  146 с.

3. -З  метою розбудови наукової діяльності та підвищення якості наукових 
досліджень у Бердянському державному педагогічному університеті за 
ініціативою кафедри економіки, підприємництва та фінансів:

- щорічно проводяться Міжнародні науково-практичні конференції 
«Прогнозування соціально-економічних процесів» (ПСЕП-2016, ПСЕП-2017, 
ПСЕП-2018). Партнерами Бердянського державного педагогічного університету 
щодо проведення щорічних зазначених конференцій є Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка, ДУ «Інститут економіки і прогнозування 
НАН України», Київський національний економічний університет імені В. 
Гетьмана, Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця, 
Запорізький національний університет, Вільнюський університет (Литва).

- щорічно виходять з друку колективні монографії, у написанні розділів 
якої приймають участь усі викладачі профільної кафедри економіки, 
підприємництва та фінансів, зокрема:

Прикладні аспекти прогнозування розвитку економіки України: 
[монографія] / П.В. Захарченко, О.І. Черняк. -  Мелітополь : ВД ММР, 
2018.-4 3 2  с.
Особливості застосування фінансового прогнозування у діяльності 
курортно-рекреаційних підприємств // Актуальні проблеми
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прогнозування розвитку економіки України : [монографія] / За ред.
О.І. Черняка, П.В. Захарченко. -  Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 
2 017 .-371  с.
Нова траєкторія розвитку національної економіки: фінансові та 
прикладні аспекти : [монографія] / За ред. П.В. Захарченко,
О.В. Покатаєва -  Запоріжжя : КПУ, 2017. -  452 с.
Актуальні проблеми прогнозування поведінки складних соціально- 
економічних систем : [монографія] / За ред. О.І. Черняка,
П.В. Захарченка. -  Бердянськ : Видавець ФОП Ткачук О.В., 2016.-512 с. 
Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності 
функціонування і розвитку підприємств : [колективна монографія] / За 
заг. ред. д.е.н., проф. А.А. Жигіря. -  Бердянськ : БДГТУ, 2016. -  420 с.

Крім того, викладачі кафедри економіки, підприємництва та фінансів 
постійно публікуються у міжнародних наукових виданнях, приймають участь у 
міжнародних конференціях, які проводяться на території країн Європи, а саме: 

11th Chaotic Modeling and Simulation International Conference (Rome, 
Italy: 5-8 June, 2018);
10th International Conference Economies of Balkan and Eastern Europe 
Countries in the changed world -EBEEC 2018 (Warsaw, Poland, May 11-13, 
2018);
9th International Conference The Economies of Balkan and Eastern Europe 
Countries in the changed world - EBEEC 2017 (Piraeus-Athens, Greece, 
April 28-30, 2017);
Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral 
Students and Post-Doctoral Scholars Knowledge and skills for sustainable 
development: The role of Economics, Business, Management and Related 
Disciplines - EDAMBA-2017 (University of Economics in Bratislava, 
Slovakia: 4-6 April, 2017- публікації Web of Science).
Conference Proceedings of International Scientific Conference for Doctoral 
Students and Post-Doctoral Scholars Open Science and Open Innovation: 
Opportunities for Economics, Business, Management and Related 
Disciplines - EDAMBA-2016 (University of Economics in Bratislava, 
Slovakia: 10-12 April, 2016- публікації Web of Science).

За останні роки встановлено договірні відносини з багатьма іноземними 
вузами. Зокрема, кафедру включено в програму розповсюдження результатів 
роботи Міжнародного грантового проекту TEMPUS № 530534 -  TEMPUS -  1 - 
2012 -1 UK -  TEMPUS -  SMGR «Підвищення ефективності студентських 
служб» (IMPRESS). Координаторами проекту є європейські університети та 
організації: Нортумбійський університет (Велика Британія), Університет м. 
Кордоба (Іспанія), Університет Томаса Бата (Чеська Республіка), Європейська
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асоціація студентів (Бельгія), Британсько-Український центр допомоги (Велика 
Британія), Видавнича компанія «Shoofly Publishing Со» (Велика Британія).

4. Проводиться профорієнтаційна робота згідно з запланованими заходами 
з агітації абітурієнтів по кафедрі економіки, підприємництва та фінансів та 
узгодженням з керівництвом гуманітарно-економічного факультету 
Бердянського державного педагогічного університету, здійснюється розробка, 
друк та розповсюдження буклетів «Абітурієнт-2019» («Абітурієнт-2017», 
«Абітурієнт-2018») з повним описом та характеристикою спеціальності, 
реалізується діяльність щодо залучення випускників освітнього ступеня 
«бакалавр» на навчання за освітнім ступенем «магістр» за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Отже, кафедрою економіки, підприємництва та фінансів протягом 
2016-2018 років усі зауваження були враховані та усунені.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів самоаналізу та перевірки 
на місці результатів діяльності Бердянського державного педагогічного 
університету підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 
072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та 
адміністрування за другим (магістерським) рівнем вищої освіти експертна 
комісія дійшла висновку:

1. Бердянський державний педагогічний університет має необхідні 
нормативно-правові документи, які є достовірними, відовідають умовам 
акредитації та свідчать про млжливість здійснювати підготовку за другим 
(магістерським) рівнем з освітньо-професійною програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування.

2. Наявне матеріально-технічне, інформаційне забезпечення освітнього 
процесу, соціально-побутова інфраструктура, результати освітньої діяльності та 
якість підготовки фахівців відповідають інструктивним та нормативним 
документам Міністерства освіти і науки України.

3. Кафедра економіки, підприємництва та фінансів БДПУ має достатній 
навчально-методичний та науковий потенціал, висококваліфікований 
професорсько-викладацький склад, що гарантує якісний рівень підготовки 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Підготовка 
фахівців здійснюється з урахуванням особливостей регіону та потреб 
підприємств різних форм власності, інфраструктурних суб’єктів фінансового

10. Загальні висновки та пропозиції
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ринку, органів державного та муніципального управління у фахівцях 
спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

4. Освітній процес побудовано на основі оволодіння студентами широго 
кола дисциплін циклів загальної та професійної підготовки. Усі дисципліни 
навчального плану мають відповідне навчально-методичне забезпечення, яке 
охоплює робочі та навчальні програми, лекційний матеріал, плани практичних 
та індивідуальних занять, методичні рекомендації до них, підручники та 
необхідну кількість навчально-методичної літератури. Методичне забезпечення 
постійно оновлюється.

5. Освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
відповідає встановленим вимогам Закону України «Про вищу освіту» до 
програм відповідного рівня. Програма, що подається на акредитацію, має 
чітко сформульовані цілі та очікувані результати, відповідає потребам і 
запитам здобувачів вищої освіти і забезпечує державну гарантію якості 
освіти.

З метою підвищення рівня організації й здійснення освітнього процесу 
експертна комісія, здійснивши акредитаційну експертизу підготовки 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, 
банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Бердянському державному 
педагогічному університеті, вважає за необхідне висловити такі 
рекомендації та пропозиції, які не впливають на загальну позитивну оцінку, 
але в подальшому дозволять покращити якість підготовки здобувачів:

1. Для забезпечення розвитку наукового потенціалу кафедри, підвищенню 
якості освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа 
та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
більш активно долучати викладачів та здобувачів вищої освіти до участі у 
програмах стажування та підвищення кваліфікації у провідних ЗВО України та 
програмах Європейського Співтовариства, програмі академічної мобільності 
Еразмус+.

2. Продовжити роботу з поліпшення якісного складу кафедри шляхом 
подальшої підготовки кадрів через аспірантуру та докторантуру за 
спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування, збільшивши 
таким чином кількість кандидатів наук та докторів наук, які будуть задіяні у 
підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
відповідної спеціальності.

3. Підвищити ефективність профорієнтаційної роботи з потенційними 
абітурієнтами, враховуючи використання сучасних інформаційних
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технологій та соціальних мереж.
4. Активізувати роботу з написання підручників та навчальних 

посібників з дисциплін циклу професійної підготовки.

На підставі вище викладеного експертна комісія Міністерства 
освіти і науки України зробила висновок про можливість акредитації 
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим  
(магістерським) рівнем вищої освіти у Бердянському державному 
педагогічному університеті.
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Експерт
професор кафедри фінансів Київського 
національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана, 
доктор економічних наук

З висновком ознайомлений
ректор Бердянського державного
педагогічного університету, доктор
педагогічних наук, професор

П.В. Проноза

Голова комісії П.В. Проноза



28

ДЕКЛАРАЦІЯ  
про дотримання ліцензійних умов у сфері вищої освіти

Порівняльна таблиця дотримання кадрових і технологічних вимог щодо 
матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного 

забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 
у Бердянському державному педагогічному університеті

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 ь 4
КАДРОВІ ВИМОГИ 

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

+ + відповідає
нормативу

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

три особи, що 
мають 

науковий 
ступінь та 

вчене звання, з 
них один 

доктор наук 
або професор

3 особи 3 
науковим 
ступенем 
та вченим 
званням, з 

них 2 
■доктори 

наук, 
професори

відповідає
нормативу

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

1) наукового ступеня та/або вченого звання 
за відповідною або спорідненою 
спеціальністю

+ + відповідає
нормативу

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

+ + відповідає
нормативу

4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками відповідної 
спеціальності за основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):

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

50 100
відповідає
нормативу

(+50)

2) які мають науковий ступінь доктора наук 
або вчене звання професора 25 45,8

відповідає
нормативу

(+20,8)

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

1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за фахом 15 50

відповідає
нормативу

(+35)

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

підпункти 
1— 16 пункту 5 

приміток

100 відповідає
нормативу

7. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної або спорідненої 
науково-педагогічної спеціальності:

1) з науковим ступенем та вченим званням + + відповідає
нормативу

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

+ + відповідає
нормативу

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

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
відповідає
нормативу

(+1,4)
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2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО зо відповідає
нормативу

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального залу + + відповідає
нормативу

2) пунктів харчування + + відповідає
нормативу

3) актового чи концертного залу + + відповідає
нормативу

4) спортивного залу + + відповідає
нормативу

5) стадіону та/або спортивних майданчиків + + відповідає
нормативу

6) медичного пункту + + відповідає
нормативу

4. Забезпеченість з добувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби)

70. 70 відповідає
нормативу

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

+ + відповідає
нормативу

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Наявність опису освітньої програми + • + відповідає
нормативу

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + відповідає
нормативу

3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + відповідає
нормативу

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

+ + відповідає
нормативу

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик

+ + відповідає
нормативу

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

+ + відповідає
нормативу

7. Наявність методичних матеріалів для 
проведення атестації здобувачів

+ + відповідає
нормативу

Голова комісії



31

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

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

42
відповідає
нормативу

(+37)

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

+ + відповідає
нормативу

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

+ + відповідає
нормативу

4. Наявність електронного ресурсу закладу 
освіти, який містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 60 відповідає
нормативу
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П.В. Проноза

З висновком ознайомлений
ректор Бердянського державного 
педагогічного університету, доктор 
педагогічних наук, професор 

Голова комісії
. Богданов

В.М. Опарін



Дотримання нормативних вимог 
щодо якісних характеристик підготовки магістра за освітньо- 

професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» 
зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

у Бердянському державному педагогічному університеті

1 —

Назва показника (нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за освітнім 

ступенем

Магістр

Н
ор

м
ат

ив

Ф
ак

ти
чн

о

В
ід

хи
ле

нн
я

1 2 3 4
1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1 Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних дисциплін, 
години, форми контролю, %

100 100 Немає

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

100 100 Немає

і 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 Немає

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з загальної підготовки:

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10
1 2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 
(оцінки «5» і «4»), %

50 69,2 + 19,2

2.2. Рівень знань студентів з професійної 
підготовки:

> 2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 + 10

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

50 84,6 +34,6

Голова комісії /  П.В. Проноза
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3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального закладу 
наукових підрозділів

+ + немає

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

+ + немає

Голова експертної комісії
декан фінансового факультету, професор 
кафедри фінансів Харківського 
національного економічного університету 
імені Семена Кузнеця, доктор 
економічних наук

Експерт
професор кафедри фінансів Київського 
національного економічного
університету імені Вадима Гетьмана, 
доктор економічних наук

З висновком ознайомлений
ректор Бердянського державного 
педагогічного університету, доктор 
педагогічних наук, професор

П.В. Проноза

В.М. Опарін

' І.Т. Богданов
?=Г-

Голова комісії П.В. Проноза
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ЗВЕДЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОН ТРОЛЬНИХ РОБІТ 
ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВІІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ» 
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИ ТЕТУ

№ Дисципліна
Гр

уп
а

К
іл

ьк
іс

ть
ст

уд
ен

ті
в

Виконува
ли ККР

Одержані оцінки п 
експе

ри акредитаційній 
ртизі

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
Як

іс
ть

 
на

вч
ан

ня
,

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л Самоаналіз Розбіжність

К
іл

ьк
іс

ть

%

5 4 3 2

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
Я

кі
ст

ь 
на

вч
ан

ня
, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

А
бс

ол
ю

тн
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ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %
Я

кі
ст

ь 
на

вч
ан

ня
, 

%

Се
ре

дн
ій

 
ба

л

К
іл

ьк
іс

ть

о 4

К
іл

ьк
іс

ть

N°
О4

К
іл

ьк
іс

ть

чО
о4

К
іл

ьк
іс

ть

©х

3 циклу загальної підготовки

1
Фінансовий
менеджмент м2ФС 13 13 100 1 7,7 8 61,5 4 30,8 0 0,0 100 69,2 3,8 100 77,2 3,9 - -8,0 -0,1

Всього за циклом 13 13 100 1 7,7 8 61,5 4 30,8 0 0,0 100 69,2 3,8 100 77,2 3,9 - -8,0 -0,1
3 циклу професійної підготовки

1
Аналіз іішесгиційних 
проектів м2ФС 13 13 100 1 7,7 10 76,9 2 15,4 0 0,0 100 84,6 3,9 100 84,6 4,0 - - -0,1

2
Ринок фінансових 
послуг м2ФС 13 13 100 1 7,7 10 76,9 2 15,4 0 0,0 100 84,6 3,9 100 84,6 3,9 - - -

Всього за циклом 26 26 100 2 7,7 20 76,9 4 15,4 0 0,0 100 84,6 3,9 100 84,6 3,95 - - -0,1
Всього 39 39 100 3 7,7 28 71,8 8 20,5 0 0,0 100 79,5 3,85 100 82,1 3,93 - -2,6 -0,08

Голова експертної комісії 
д.е.н., професор

Експерт 
д.е.н., професор

Ректор БДПУ

Голова комісії

с: /і

ПронсЙЬ-л

В. Проноза 

.М. Онарін

.Т. Богданов
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с •



«І Іогоджсно.

Голова експертної комісії МОЇ І 
проф. І Іроноза II.В.
«10» грудня 2018 р.

«Чаги* Ц/Ксно»

(ybv. >v; ̂  ч д lt ' І/. С чУ 
П ерш ий проректор 
мроф. Гу реї і ко 0.1. 
«07» і рудня 2018 р.

Ч- V ^  /  ^v. •4 % -

"^-зуд-
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Графік проведення комплексних контрольних робіт 
^добувачами вищої освіти спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Бердянського державного педагогічного університету

№
Спеціальність/

напрям
підготовки

Диспипліна Г руна Дата Час Аудиторія Викладач Експерт

1. 072 Фінанси, 
банківська 
справа та 
страхування

Фінансовий
менеджмент

М2ФС 10.12.2018 08.00 134 Проф. Жигірь A.A. Проф. Проноза П.В.

2. Ринок фінансових 
послуг

М2ФС 11.12.2018 08.00 134 Доц. Гриценко М.1І. 1 Іроф. 1 Іроноза П.В.

3. Аналіз інвестиційних 
проектів

М2ФС 12.12.2018 08.00 134 Проф. Захарченко 11.В. Проф. Проноза П.В.

О.В. Шубіна 

Т.11. Макаренко

олова комісії І.В. І Іроноза


