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висновок
експертної комісії про підсумки первинної акредитації освітньо- 

професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент 
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 р № 978, зі змінами, Положення 
про Акредитаційну комісію, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 серпня 2003 р. № 1380, згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
№ 567 від 27.07.2016 з урахуванням змін, внесених Постановою Кабінету 
Міністрів № 365 від 18.05.2017,Постанови Кабінету Міністрів України від
30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності закладів освіти» та наказу Міністерства освіти і науки 
України № 2261-л від 28.11.2018 р. «Про проведення акредитаційної 
експертизи», з метою проведення первинної акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 
073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Бердянському державному педагогічному університеті експертна комісія у 
складі:
Ковальов Анатолій Іванович проректор з наукової роботи Одеського

національного економічного
університету, доктор економічних наук, 
професор, голова комісії;

Лазарєв Микола Іванович проректор з наукової роботи Української
інженерно-педагогічної академії, .доктор 
педагогічних наук, професор.

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 інформаційного забезпечення освітнього процесу, відповідності освітньої 
діяльності державним вимогам щодо підготовки фахівців заявленого другого 
(магістерського) рівня вищої освіти.
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У процесі аналізу:
• вивчені матеріали самоаналізу підготовки магістрів за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент, 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 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 і спеціальності
073 Менеджмент

Експертна комісія розглянула особливості функціонування та розвитку 
Бердянського державного педагогічного університету і встановила, що заклад 
освіти функціонує з 1872 року.

Навчальний заклад 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 Д 18.092.01 у 
Бердянському державному педагогічному університеті, член спеціалізованої вченої 
ради Д.64.108.01 в Українській інженерно-педагогічній академії (м. Харків).

БДГІУ 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.

Станом на 01.10.2018р. загальний контингент студентів денної та заочної 
форми навчання складає 5541 особи, у тому числі 2511 за денною формою, 7573030 
- за заочною. На денній формі навчання за рахунок державного замовлення 
навчається 1348 студентів, що складає 53% від контингенту студентів денної 
форми навчання.

Загальна характеристика Бердянського державного педагогічного 
університету наведена у таблиці 1.

Голова експертної комісії А.І. Ковальов
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Таблиця 1
ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№
з/п

Показник Значення показника

1 2 3
1. Рівень акредитації ЗВО IV
2. Кількість ліцензованих спеціальностей 79
3. 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 -

6. Кількість факультетів 6
7. 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.) 83560,751,0
12. Кількість посадкових місць в читальних залах 214
13. Кількість робочих місць з ПЕОМ для студентів -  у тому 

числі з виходом в Інтернет
384

Освітній процес підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 
Менеджмент забезпечують 2 кафедри: менеджменту та адміністрування,
економіки, підприємництва та фінансів.

Гарант освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування -  кандидат 
економічних наук, доцент Леміш Катерина Михайлівна. У 2008 р. захистила 
кандидатську дисертацію в Приазовському державному технічному університеті 
Міністерства освіти і науки України (ДК№ 054186 від 08 липня 2009 р.). Доцент 
кафедри економіки та менеджменту - 12 ДЦ № 028413 від 10 листопада 2011 р. Має 
більше п'ятдесяти робіт за фахом підготовки магістрів освітньо-професійної 
програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 
Управління та адміністрування.
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Установчі документи, а саме: статут університету, витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, ліцензія та 
сертифікати про акредитацію внесені до Єдиної державної електронної бази з 
питань освіти. Достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки 
України Університетом разом із заявою про акредитацію була перевірена на 
підставі оригіналів відповідних документів.

Висновок: документи, які надані в акредитаційній справі, звірені з 
оригіналами та є достовірними. За комплектністю та змістом зазначені 
документи надають можливість отримати повну інформацію про структуру, 
організацію освітньої та наукової діяльності БДПУ. Можна констатувати, що 
існують всі юридичні підстави для провадження освітньої діяльності 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування, які підтверджуються виконанням 
ліцензійних та акредитаційних вимог.

2. Формування контингенту студентів
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент у Бердянському 
державному педагогічному університеті сьогодні ведеться на гуманітарно- 
економічному факультеті, який було створено наказом ректора № 123 від
01.09.2016 року, спрямованого на об’єднання та поглиблення навчальних та 
наукових процесів, підвищення результативності діяльності з підготовки 
економічних та управлінських кадрів.

Відповідальним струкгурним підрозділом за підготовку фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент є 
кафедра менеджменту та адміністрування. Основне завдання випускової кафедри 
менеджменту та адміністрування - підготовка фахівців, конкурентоспроможних на 
сучасному ринку праці, створення умов для реалізації пізнавального і творчого 
потенціалу студентів, формування їх професійної компетентності та активної 
життєвої позиції.

Формування контингенту здобувачів здійснюється у відповідності до 
ліцензійного обсягу прийому та правил прийому за державним замовленням, за 
кошти фізичних та юридичних осіб.

Контингент здобувачів забезпечується за рахунок випускників першого 
освітнього рівня, випускників інших ЗВО, осіб, які мають вишу освіту за іншою 
спеціальністю. Протягом останніх навчальних років контингент здобувачів вищої 
освіти змінюється з урахуванням чіткої тенденції під впливом демографічної 
ситуації в країні та стану ринку освітянських послуг.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової та повної вищої освіти 
вступають для навчання за другим рівнем вт ію ї освіти, конкурсний бал
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обчислюється як сума результату фахового випробування та вступного екзамену з 
іноземної мови.

Термін навчання магістрів становить 1 рік і 4 місяці.
Показники формування контингенту здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 
наведено в табл. 2

Таблиця 2
ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

№
з/п Показник

Роки
2017 рік 2018 рік

1 2 3 4
1. Ліцензований обсяг підготовки (очна/заочна форма) 75/75 75/75
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 59 100

•денна форма 
в т.ч. за держзамовленням:

24
11

43
5

•заочна форма 
в т.ч. за держзамовленням

35 57

•нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з 
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
•заочна

0.63
0.66

0.67
0.93

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення 
•денна форма 
•заочна форма

2.15 2.35

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

- -

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

В цілому наведені дані підтверджують, що Бердянським державним 
педагогічним університетом сформований високоякісний контингент здобувачів за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент»/ зі спеціальності 073

Голова експертної комісії А.1. Ковальов



6

Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування для другого 
(магістерського) рівня вищої освіти, а надання освітніх послуг відповідає 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти. У кафедри 
менеджменту та адміністрування існує достатній потенціал для покращення 
досягнутого рівня в підготовці фахівців за освітньо- професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент в подальші роки.

Висновок: комісія розглянула питання формування контингенту
здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету 
за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування та зазначає, 
що БДПУ дотримується законодавчих і нормативних вимог прийому 
здобувачів вищої освіти. Таким чином, система профорієнтаційної роботи 
сприятиме формуванню якісного складу здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент.

3. Зміст підготовки фахівців
Підготовка здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 

програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент освітнього ступеня 
«магістр» здійснюється на основі освітньо-професійної програми «Менеджмент», 
розробленою проектною групою та затвердженою вченою радою Бердянського 
державного педагогічного університету (протокол № 12 від 27 квітня 2017 р.).

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» та 
пояснювальна записка до нього затверджені в установленому порядку та 
відповідають за сукупністю вимог змісту та рівню підготовки (затверджений 
вченою радою Бердянського державного педагогічного університету протокол № 
12 від 27 квітня 2017 р.):

Навчальний план магістрів освітньо-професійної програми «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 
складений на підставі освітньо-професійної програми та структурно-логічної схеми 
підготовки магістрів.

Навчальний план 2017 року розрахований на термін 1 рік і 4 місяці. У 
навчальному плані загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи складає 90 кредитів ЄКТС, що відповідає 
2700 годинам. Із них на опанування обов’язкових навчальних дисциплін відведено
30 кредитів (900 годин), це відповідно складає 42% до всього обсягу навчальних 
дисциплін у розмірі 72 кредитів. На опанування навчальних дисциплін 
самостійного вибору закладу вищої освіти -  17% (12 кредитів, 360 годин), 
вибіркові навчальні дисципліни також складають 21 кредит (630 годин, 29%). 
Практична частина складає 12 кредитів, відповідно дорівнює 360 годинам. На

Голова експертної комісії А.І. Ковальов



7

підготовку магістерської роботи відведено 6 кредитів (180 годин).
Аналіз навчального плану дає змогу зробити висновок про відповідність 

розподілу годин вимогам у нормативних документах.
На основі навчального плану розробляються робочі навчальні плани, які 

щорічно переглядаються, уточнюються і затверджуються.
Документом, що регламентує зміст дисципліни, вимоги до знань і умінь, 

структурні взаємозв'язки з іншими дисциплінами, атестаційні заходи, розподіл часу 
на всі види занять і самостійної роботи студента, використання студентом 
літературних джерел та методичних розробок викладачів, є робоча програма 
дисципліни. Робочі програми дисциплін складені відповідно до освітньо- 
професійної програми, навчального плану та пояснювальної записки до нього. 
Робочі програми розроблені для всіх дисциплін, щорічно переглядаються та 
коригуються на основі сучасних досягнень науки та техніки відповідної галузі 
знань. Простежується міждисциплінарний зв’язок, відсутність дублювання 
матеріалу за дисциплінами, що викладаються.

Висновок: зміст підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 Менеджмент відповідає державним вимогам.

Розділ 4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього

Перевірка організаційного та навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу підготовки фахівців показала, що підготовка магістрів освітньо- 
професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування здійснюється згідно із Законами «Про 
освіту», «Про вищу освіту», чинним законодавством,. освітньо-професійною 
програмою.

БДПУ запроваджує в освітній процес європейські стандарти та рекомендації і 
є членом консорціуму міжнародного проекту QUAERE «Система забезпечення 
якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та 
рекомендацій» в рамках програми ERASMUS+. Внутрішня система забезпечення 
якості освітньої діяльності побудована з урахуванням «Європейських стандартів та 
рекомендацій» (ESG2015). Опис внутрішньої системи забезпечення якості 
освітньої діяльності БДПУ затверджений вченою радою БДПУ 21.12.2017 р. 
протокол № 5.

Навчально-методичний комплекс дисципліни включає: навчальну програму 
дисципліни, робочу навчальну програму дисципліни, заплановані результати 
навчання, плани практичних, семінарських занять, методичні вказівки та 
рекомендації до лабораторних робіт та самостійної роботи студентів, список 
рекомендованої літератури, порядок оцінювання результатів навчання здобувачів.

процесу
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Вся робоча навчально-методична документація затверджена у встановленому 
порядку.

В наявності пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань 
студентів з дисциплін загальної та професійної підготовки; методичні вказівки 
щодо виконання курсової роботи. Комісія відзначає, що самостійна робота 
студентів забезпечена методичними рекомендаціями та вказівками. Самостійна 
робота студентів визначається в робочій програмі дисципліни і є засобом 
поточного контролю знань і навичок на семінарських, лабораторних та практичних 
заняттях. Кожна дисципліна, передбачена навчальним планом, має власний 
навчально-методичний комплекс, розроблений відповідно до рекомендацій МОН 
України. Всі матеріали відповідають нормативним вимогам, виконані на 
належному рівні.

Оцінка поточного та підсумкового контролю виставляється відповідно до 
«Положення про критерії та порядок оцінювання навчальних досягнень студентів 
Бердянського державного педагогічного університету згідно з Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою (ЄКТС)», затвердженого 
рішенням вченої ради від 01 лютого 2013 р., протокол № 9. Підсумковий контроль 
проводиться під час контрольних тижнів за розкладом, складеним навчальним 
відділом.

Навчальний план передбачає проведення виробничої практики, яка має 
належне методичне забезпечення. Базовими підприємствами для виробничої 
практики є Туристична фірма «Темеринда», Туристична фірма «Горящі путівки», 
Міське комунальне підприємство «Дитячий оздоровчий центр «Червона гвоздика», 
Туристична фірма «Спорт +», Приватне акціонерне товариство «Приазовкурорт», 
Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій 
«Бердянський» Міністерства охорони здоров’я України, Філія ПрАТ 
«Приазовкурорт» клінічний санаторій «Лазурний», Бердянська міська рада 
Запорізької області, Відділ освіти Бердянської районної державної адміністрації, 
Бердянський економіко-гуманітарний коледж Бердянського державного 
педагогічного університету, Бердянський машинобудівний коледж ЗНТУ, ВСП 
«Бердянський коледж Таврійського державного агротехнологічного університету, 
ДНЗ «Бердянський машинобудівний професійний ліцей», ДНЗ «Осипенківський 
професійний аграрний ліцей», Комунальний заклад «Бердянський медичний 
коледж» Запорізької обласної ради, з якими укладені договори про співпрацю та 
проходження практик.

На -завершальному етапі навчання здобувачі другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 Менеджмент виконують та захищають магістерську роботу.

Теми магістерських робіт відповідають вимогам підприємств та вимогам 
освітньо-професійної програми спеціальності. Теми і завдання для виконання
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магістерських робіт розробляються керівниками, обговорюються на засіданнях 
кафедри. Щорічно тематика магістерських робіт підлягає перегляду та оновленню 
відповідно до змін, які відбуваються в реальному середовищі.

Висновок: організаційне та навчально-методичне забезпечення
освітнього процесу підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 Менеджмент відповідає Ліцензійним умовам та вимогам 
акредитації щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Розділ 5. Кадрове забезпечення освітнього процесу
Освітній процес забезпечують 2 кафедри - менеджменту та адміністрування та 

економіки, підприємництва та фінансів.
Частка штатних науково-педагогічних працівників, які здійснюють підготовку 

магістрів за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальностей 
073 Менеджмент і мають науковий ступінь та вчене звання, становить 93%. Частка 
науково- педагогічних працівників, які мають науковий ступінь доктора наук або 
вчене звання професора і проводять лекції з дисциплін відповідної освітньої 
програми за основним місцем роботи становить 32%, що відповідає п. 29, 30 
Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

Комісія відзначає наявність перспективного плану підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників кафедри, його повне виконання.

Аналіз навантаження свідчить про ефективну кадрову політику, яка 
провадиться керівництвом закладу вищої освіти. Обсяги навчального навантаження 
знаходяться в рамках чинного законодавства та не перевищують 600 годин на 
одного науково-педагогічного працівника.

Згідно з наказом ректора БДПУ від 30.08.2018 № 81 «Про затвердження груп 
забезпечення спеціальностей на 2018/19 навчальний рік» група забезпечення 
спеціальності 073 Менеджмент складає 6 осіб. З них 2 доктори наук, що становить 
33%; 4 особи мають базову освіту (67%), 5 осіб -  науковий ступінь за 
спеціальністю, 1 особа має кваліфікацію відповідно до спеціальності, що 
підтверджується професійною діяльністю за сімома видами чи результатами, 
переліченими в пункті 30 Ліцензійних умов.

Гарантом освітньо-професійної програми «Менеджмент» є кандидат 
економічних наук, доцент Леміш Катерина Михайлівна, яка закінчила у 2000 р. 
Азовський регіональний інститут управління при Запорізькому державному 
університеті за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом АР № 13424674 
від 03.07.2000 р.). У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію в Приазовському 
державному технічному універсигегі Міністерства освіти і науки України 
(ДК№  054186 від 08 липня 2009 р.). У 2011 р. їй було присвоєно вчене звання 
доцента кафедри економіки та менеджменту (атестат 12 ДЦ № 028413 від 10
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листопада 2011 p.). Є автором більше п’ятдесяти публікацій за профілем освітньо- 
професійної програми.

Випускову кафедру очолює кандидат педагогічних наук, професор Крижко 
Василь Васильович, заслужений працівник освіти України, є автором понад 
100 наукових робіт, опублікованих у вітчизняних і закордонних виданнях, є 
керівником наукової теми кафедри.

Весь склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній 
процес за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» спеціальності 
073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти, проводять наукові дослідження в галузі, яка 
відповідає профілю навчальних дисциплін, що підтверджується виданими 
монографіями, підручниками та навчальними посібниками, в достатній мірі 
володіють прогресивними методами навчання і контролю знань здобувачів, 
застосовують мультимедійне обладнання та засоби дистанційного навчання, мають 
високий рівень наукової та професійної активності за останні п’ять років в повній 
мірі відповідає ліцензійним вимогам.

Висновок: проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що кількість, 
рівень професійної та академічної кваліфікації науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують освітній процес за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 
07 Управління та адміністрування відповідає вимогам щодо акредитації.

Розділ 6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу
Бердянський державний педагогічний університет має дев’ять навчальних 

корпусів, 3 гуртожитки загальною площею 12671,7 м , студентську їдальню на 
120 місць, буфети. Загальна площа будівель -  39118,7 м2, площа навчальних 
приміщень складає 19826,5м2.

В 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 10-20 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 WiFi 
тощо. .

Голова експертної комісії А.І. Ковальов



11

Всі будівлі та споруди, що використовуються в освітньому процесі, 
відповідають санітарним нормам і правилам пожежної безпеки, державним 
будівельним нормам України.

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. В 
освітньому процесі використовується ліцензійне програмне забезпечення. 
Демонстраційні версії та програмне забезпечення фірми Microsoft встановлене 
згідно з програмою Microsoft DeveloperNetworkAcademicAlliance.

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 три спортивні зали, спортивні майданчики, 
наявність оснащення для проведення секції настільного тенісу, баскетболу, 
волейболу, міні футболу, фітнесу, аеробіки, пауерліфтінгу, важкої атлетики, 
армспорту, шахів, легкої атлетики, гімнастики. Для цього в 2017 р. було поновлене 
спортивне обладнання та інвентар.

Для підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
використовуються кабінети, які обладнано спеціалізованим апаратним та 
програмним забезпеченням, з сучасним мультимедійним та акустичним 
обладнанням.

Мультимедійні технології в процесі підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 «Менеджмент» дозволяють коригувати навчальний процес, враховуючи 
інтереси і можливості окремих здобувачів, допомагають реалізувати особистісно- 
орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію 
навчання, збагачують зміст освітнього процесу, підвищують мотивацію здобувачів 
вищої освіти.

Висновок: стан матеріально-технічної бази, її якість цілком відповідає 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг, акредитаційним вимогам і 
дозволяє здійснювати підготовку фахівців освітнього ступеня магістр за 
освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 Менеджмент.

Розділ 7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу
Базовим осередком інформаційного забезпечення освітнього процесу є

/
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бібліотека Бердянського державного педагогічного університету.
В структурі університету 2 бібліотеки: бібліотека Бердянського державного 

педагогічного університету, загальна площа приміщень якої становить 772,3м та 
бібліотека економіко-гуманітарного коледжу БДПУ, загальна площа приміщень 
якого становить 96,6м2.

Обслуговування літературою студентів та професорсько-викладацького 
складу здійснюється трьома 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.

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 БДПУ, 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.

Голова експертної комісії А. І. Ковальов
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Висновок: стан інформаційного забезпечення освітньої діяльності
цілком відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг, 
акредитаційним вимогам і дозволяє здійснювати підготовку фахівців 
освітнього ступеня магістр за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент.

Розділ 8. Якість підготовки здобувачів вищої освіти
Експертна комісія, з метою контролю якості підготовки магістрів, перевірила 

показники успішності екзаменаційної сесії та рівень залишкових знань здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування, проаналізувала звіти практики, курсові робіти, результати 
передостанньої заліково-екзаменаційної сесії та попереднього захисту 
магістерських робіт.

Для оцінки якості підготовки студентів експертною комісією проведено 
комплексні контрольні роботи:

1. з циклу загальної підготовки - з навчальної дисципліни «Корпоративна 
соціальна відповідальність»;

2. з циклу професійної підготовки - з начальної дисципліни «Управління 
та ділове адміністрування в галузі».

Аналіз результатів комплексних контрольних робіт під час акредитаційної 
експертизи показав, що здобувачі виявили достатній рівень знання і вмінь з 
дисциплін, за якими були проведені контрольні вимірювання залишкових знань. 
Порівняльна характеристика результатів контрольного заміру знань при 
самоаналізі та при проведенні акредитаційної експертизи наведена у таблиці 3.

Експертна комісія перевірила курсові роботи за спеціалізаціями з дисциплін 
«Стратегічний менеджмент» та «Управління закладом освіти», що виконуються 
здобувачами у першому семестрі на актуальну тематику, тематика та методичні 
рекомендації до виконання курсових робіт затверджені на засіданні випускової 
кафедри, якість підготовки курсових робіт відповідно до встановлених критеріїв та 
встановила достатній рівень виконання курсових робіт.

Під час оцінки якості підготовки здобувачів освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування комісією вибірково перевірено практичну складову підготовки 
фахівців. Встановлено, що університет має достатню базу практичної підготовки, 
про що свідчать наявні договори практики. Звіти з практики укладено у 
відповідності до програм практичної підготовки та чинних вимог. Рівень звітів 
відповідає виставленим оцінкам.

Відповідно до навчальних планів підготовки магістрів за освітно-професійною 
програмою «Менеджмент» спеціальності 073 Менеджмент здобувачів другого
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(магістерського) рівня вищої освіти проходять загальну атестацію у формі захисту 
магістерської роботи. Кафедрою розроблено та затверджено тематику 
магістерських робіт, методичні рекомендації до їх виконання.

Результати попереднього захисту магістерських робіт здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня магістр освітньо-професійної програми «Менеджмент» 
спеціальності 073 Менеджмент свідчать про високий рівень підготовки фахівців, 
його відповідність вимогам стандарту якості вищої освіти та акредитаційним 
вимогам.

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: експертна комісія констатує, що рівень підготовки здобувачів 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі 
спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування 
відповідає державним акредитаційним вимогам щодо освітнього ступеня 
«магістр».

Розділ 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 № 132 л від 05 лютого 2015 р. для 
експертного оцінювання спроможності навчального закладу провадити освітню 
діяльність за спеціальністю 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» (за видами економічної діяльності), було надано перелік 
зауважень:

1. Активізувати видання підручників і навчальних посібників.
2. Посилити роботу щодо участі у загальноукраїнських конкурсах випускних 

робіт за тематикою кафедри.
3. Посилити профорієнтаційну роботу щодо забезпечення ліцензійного 

прийому.
Кафедра менеджменту та адміністрування врахувала ці зауваження та 

усунула недоліки:
1. Протягом 2015-2018 рр. професорсько-викладацьким складом кафедри 

видано 7 наукових монографій та підготовлено 8 навчальних та навчально- 
методичних посібників: «Самоменеджмент», «Організація та управління
підприємствами готельного, курортного та туристичного сервісу», «Стандартизація 
та сертифікація», «Історія розвитку світового туризму», «Управління персоналом», 
«Комунікативний менеджмент», «Менеджмент туризму», «Загальнокультурна 
компетентність майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей».
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2. За останні роки студенти кафедри брали участь у першому та другому турах 
наукових студентських робіт та обласному конкурсі для обдарованої молоді у 
галузі науки:

Нехай Т.1. -  спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і
адміністрування» - тема «Удосконалення системи адміністрування санаторно- 
курортного закладу» (2015 p.);

Осіння О.С. -  спеціальність 8.03060101 «Менеджмент організацій і 
адміністрування» - тема «Управління конкурентоспроможністю санаторно- 
курортного підприємства на ринку послуг» (2015 p.);

Лисаков С.В. - спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Управління 
закладом освіти» - тема «Провідники в освіті» (2017 p.);

Дуленко В.В. -  спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент 
готельного курортного та туристичного сервісу» - тема «Удосконалення системи 
управління організації» (2018 p.);

Сюткіна А.О. -  спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація «Менеджмент 
готельного курортного та туристичного сервісу» - тема «Стратегічне планування на 
підприємстві індустрії гостинності» (2018 p.);

Буланкіна О.Ю. -  спеціальність 073 «Менеджмент» спеціалізація 
«Менеджмент готельного курортного та туристичного сервісу» - тема «Людський 
капітал та його розвиток в системі управління організацією» (2018 p.).

3. З метою посилення профорієнтаційної роботи в 2015-2018 pp. було
організовано ряд заходів: профорієнтаційні зустрічі; показ інформаційно-
профорієнтаційного фільму про гуманітарно-економічний факультет на місцевих 
каналах телебачення; залучення студентів спеціальності для реклами під час 
проходження практики в організаціях, закладах і установах міста та пріоритетних 
адміністративних територій; розробка, виготовлення та розповсюдження печатної 
та іншої рекламної продукції, присвяченої пропагуванню спеціальності 
«Менеджмент»; щорічні презентації кафедри на тему «Досвід організації 
закордонної практики студентів»; реклама факультету та спеціальності через 
соціальні мережі; проведення профорієнтаційних тренінгів: «Ефективне управління 
часом: тайм-менеджмент» (квітень 2015 p.), «Способи управління людьми» 
(жовтень 2015 p.), «Перші кроки в проектному менеджменті» (листопад 2016 p.), 
«Командоформування» (березень 2017 p.), «Мотиваційне управління» (вересень 
2017 p.), «Управління бізнес-процесами» (вересень 2018 p.); проведення вікторин: 
«Своя гра: менеджмент» (2016 p.), «Історія менеджменту» (2017 p.), «Подорож у 
країну «Менеджмент»» (2018 p.); проведення ділових ігор: «Правила для 
переможців» (2017 p.), «Конкурс менеджерів» (2018 p.); проведення круглих 
столів: - круглий стіл «Проблеми менеджменту в умовах глобалізації» (травень 
2015 p.), - круглий стіл «Сучасний менеджмент: проблеми та перспективи» 
(травень 2017 p.), - круглий стіл «Сфера туризму та рекреації регіону: науково-
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практичні аспекти управління розвитком» (травень 2018 р.); проведення семінарів: 
семінар «Феномен провідницгва в освіті» (грудень 2017 р.).

Отже, кафедрою менеджменту та адміністрування протягом 2015-2018 рр. 
усі зауваження були враховані та усунені.

10. Загальні висновки і пропозиції
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 «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент 
галузі знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти експертна комісія дійшла висновку:

1. Бердянський державний педагогічний університет має необхідну 
нормативно-правову документацію, яка дає право здійснювати підготовку за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та 
адміністрування.

2. Кадровий склад науково-педагогічних працівників, які здійснюють 
освітній процес та групи забезпечення освітньо-професійної програми 
«Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент відповідає вимогам 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, що затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347 «Про 
внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р.».

3. Формування контингенту студентів відповідає акредитаційним вимогам 
й засвідчує спроможність Бердянського державного педагогічного 
університету здійснювати підготовку здобувачів освітнього ступеня «магістр» 
за освітньо-професійною програмою «Менеджмент» зі спеціальності 
073 «Менеджмент».

4. Стан навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного 
забезпечення освітнього процесу, соціально-побутова інфраструктура, 
результати освітньої діяльності та якість підготовки фахівців відповідають 
державним вимогам до другого (магістерського) рівня вищої освіти.

5. Освітньо-професійна програма «Менеджмент» зі спеціальності 
073 Менеджмент відповідає вимогам, встановленим в Законі 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 «Менеджмент» зі

Голова експертної комісії
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спеціальності 073 Менеджмент 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:

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

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;

збільшити кількість вибіркових дисциплін, що пропонуються за 
вибором студентів.

На підставі вище викладеного експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість акредитації освітньо- 
професійної програми «Менеджмент» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі 
знань 07 Управління та адміністрування за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Бердянському державному педагогічному університеті.

А.І. Ковальов

М.І. Лазарев

Голова експертної комісії
проректор з наукової роботи Одеського 
національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор

Експерт
проректор з наукової роботи Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор

І.Т. Богданов

А.І. Ковальов

У

Голова експертної комісії

З експертними висновками ознай
Ректор Бердянського 
педагогічного університету» 
педагогічних наук, професор 
«12» листопада 2018 р.
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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 «Менеджмент»

зі спеціальності 073 Менеджмент 
у Бердянському державному педагогічному університеті

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 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

+
5 осіб з 

науковим 
ступенем,3 

них 1 доктор 
наук,

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

Голова експертної комісії А.І. Ковальов
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4. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
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 93

відповідає
нормативу

(+43)

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25 32
відповідає
нормативу

(+7)

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):

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

15 30
відповідає
нормативу

(+15)

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

Голова експертної комісії А.І. Ковальов
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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)

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

30 30 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 здобувачів 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

Голова експертної комісії А.І. Ковальов
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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

ТЕХНОЛОГІЧНІ в и м о  
щодо інформаційного забезпечення освітньої діял

ГИ
ьності 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 49

відповідає
нормативу

(+44)

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

+ + відповідає
нормативу

Голова експертної комісії А.І. Ковальов
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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

Голова експертної комісії
проректор з наукової роботи Одеського 
національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор

Експерт
проректор з наукової роботи Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор

А.І. Ковальов

М.І. Лазарев

І.Т. Богданов

Голова експертної комісії А.І. Ковальов

З експертними висновками оз
Ректор Бердянського 
педагогічного університету 
педагогічних наук, професор 
«12» листопада 2018 р.



23

Дотримання нормативних вимог 
щодо якісних характеристик підготовки магістрів 

за освітньо-професійною програмою «Менеджмент»
зі спеціальності 073 Менеджмент 

у Бердянському державному педагогічному університеті

Назва показника (нормативу)

Значення показника 
(нормативу) за 

освітньо- 
кваліфікаційними 

рівнями
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

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
2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), % 50 78,3 +28,3

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 73,9 +23,9

Голова експертної комісії А.І. Ковальов
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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
проректор з наукової роботи Одеського 
національного економічного університету, 
доктор економічних наук, професор А.І. Ковальов

Експерт
проректор з наукової роботи Української 
інженерно-педагогічної академії, доктор 
педагогічних наук, професор М.І. Лазарєв

І.Т. Богданов

Голова експертної комісії А.І. Ковальов

З експертними висновками
Ректор Бердянського
педагогічного університету», 
педагогічних наук, професор 
«12» листопада 2018 р.



Таблиця
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

• ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВ! ІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 циклу загальн о ї підготовки

1 К орпоративна
соціальна м2М Н 13 13 100 1 7,7 10 77 2 15,3 - - 100 85 3,9 100 85 4 - - -0,1

відповідальність
2 К орпоративна

соціальна м 2М У 10 10 100 1 10 6 60 3 20 - - 100 70 3,8 100 80 4 - -5 -0,2
відповідальність

В сього за  циклом 23 23 100 2 8,7 16 69,6 5 21,7 - - 100 78,3 3.87 100 82,6 4 - 4,3 -0,13
3 циклу проф есій ної підготовки

3 У правл інн я та  д ілове
адм ін іструванн я в м2М І 1 ІЗ ІЗ 100 2 15,4 8 61,5 3 23,1 - - 100 77 3,9 100 77 4,08 - - -0,18

галузі
4 У правл інн я т а  д ілове

адм ін іструванн я в м2 МУ 10 10 100 1 10 6 60 3 30 - - 100 70 3,8 100 80 4 - -10 -0,2
галузі У

В сього за  циклом 23 23 100 3 13 14 60,9 6 26,1 - - 100 73,9 3.87 / / 0 0 78,3 4,04 - -4,4 -0,17
В сього 46 46 100 5 10,9 30 65.2 11 23.9 - - 100 76.1 3 . 8 1 / ш ) 80.4 4,02 - -4,3 -0,15

Голова експертної комісії 

Експерт

Ректор БДПУ 

Голова експертної комісії

А.І. Ковальов 

М.І. Лазарев 

І.Т. Богданов

А. І. Ковальов



«І Іогоджено»

Голова Експертної комісії МОН 
проф. Ковальов А.І.
«10» грудня 2018 р.

і  і' м
«Затверджено»

!
Перший гірореісгор 
проф. Гуренко О.І. 
«07» грудня 2018 р.

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт 

здобувачами вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

№
Спеціальність/

напрям
підготовки

Дисципліна Група Дата Час Аудиторія Викладач Експерт

1. 073
Менеджмент

Корпоративна соціальна 
відповідальність м2МН 10.12.2018 08.00 135 доц. Казачковська Г.В. проф. Ковальов A.I.

2. Корпоративна соціальна 
відповідальність м2МУ 10.12.2018 09.35 135 доц. Казачковська Г.В. проф. Ковальов A.I.

3. Управління та ділове 
адміністрування в галузі м2МН 12.12.2018 08.00 135 проф. Жипрь A.A. проф. Ковальов A.I.

4. Управління та ділове 
адміністрування в галузі м2МУ 12.12.2018 09.35 135 проф. Жипрь A.A. проф. Ковальов A.I.

О. В. Шубі на 

Т.П. Макаренко


