висновок
ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
З ПРОВЕДЕННЯ ПЕРВИННОЇ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА
І БІЗНЕС» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ
ВІДНОСИНИ» ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ
ОСВІТИ У ДЕРЖАВНОМУ ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА
АРХІТЕКТУРИ»

іч. Дніпро

05 грудня 2018 року

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 27.11.2018 р.
№ 2056-л та керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від
09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих
навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих
професійних училищах» експертна комісія у складі:
Журба Ігор Євгенович - завідувач кафедри міжнародних відносин та
туризму Хмельницького національного університету, доктор економічних наук,
професор, голова комісії;
Міценко Іван Михайлович - завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин Центральноукраїнського національного технічного
університету, доктор економічних наук, професор
у період з 03 грудня по 05 грудня 2018 року розглянула подані
акредитаційні матеріали та провела безпосередньо на місці експертну оцінку
провадження освітньої діяльності у Державному вищому навчальному закладі
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі - ДВНЗ
ПДАБА), пов’язану з підготовкою за освітньо-професійною програмою
«Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Акредитаційна експертиза проводилася відповідно до вимог Законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. №1156-VII
«Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 09.09.2001 р. №978 (зі змінами);
«Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної
експертизи», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від
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14.01.2002 р. №16, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності,
затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187
(зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 10.05.2018 р.),
Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого
навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України № 689 від 13.06.2011 р.).
Під час експертизи акредитаційна комісія підтверджує наявність таких
документів:
- відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
- сертифікат зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
серія НД №0491580 за рівнем магістра;
- оригінали документів ПДАБА, що підтверджують
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.

виконання

Основні документи, що визначають умови та зміст діяльності ПДАБА:
- Статут ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури», затверджений наказом МОН України 10.02.2017 р., № 207;
- Витяг з Центрального державного архіву УРСР від 12 вересня 1972р.
№ 487 про організацію Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту;
- Довідка про внесення вищого навчального закладу до Державного
реєстру вищих навчальних закладів України (№ 04-Д-406 від 13.10.2008 р.);
- Відомості про включення ДВНЗ ПДАБА до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), видані Головним
управлінням статистики у Дніпропетровській області 16.09.2016 р.;
- Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія
А00 № 766084 від 20.04.1994 р. Виконавчий комітет Дніпропетровської міської
ради;
- Паспорт санітарно-технічного стану умов праці в Державному вищому
навчальному закладі Придніпровській державній академії будівництва та
архітектури, затверджений в установленому порядку 15.03.2016 р.
Комісією перевірено оригінали документів, що підтверджують: стан
кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного
забезпечення підготовки фахівців зазначеної освітньо-професійної програми за
другим (магістерським) рівнем вищої освіти, стан заходів щодо формування
контингенту студентів, якісні показники підготовки фахівців, організаційні засади
освітнього процесу, надано оцінку рівня, напрямів і показників наукової діяльності
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науково-педагогічних працівників і студентів, проаналізовано міжнародні зв’язки у
сфері наукової та освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
На підставі розгляду наданих оригіналів документів, матеріалів і
вивчення реального стану справ в ДВНЗ ПДАБА експертна комісія дійшла
таких висновків:
1. Загальна характеристика
Повна назва закладу вищої освіти: Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури».
Юридична адреса: вул. Чернишевського, 24а, м. Дніпро, 49600, Україна.
Загальна площа території академії 3,9194 га, приміщень, що
використовуються в навчальному процесі 95774,2 кв.м. Освітній процес
здійснюється в одну зміну.
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури»
створений в 1994 році на базі
Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту, який засновано
23 березня 1930 року Постановою Ради Народних Комісарів УРСР.
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури» - державний заклад вищої освіти, який є
юридичною особою публічного права, що діє згідно з виданою ліцензією на
провадження освітньої діяльності та належить до сфери управління
Міністерства освіти і науки України.
З липня 2018 року Міністерством освіти і науки України виконувачем
обов’язки ректора академії призначено Верхоглядову Наталію Ігорівну доктора економічних наук, професора.
Навчальну інфраструктуру ДВНЗ ПДАБА складають: 4 інститути;
6 факультетів; 38 кафедр, серед яких 25 випускових; науково-методичний центр
заочної і дистанційної освіти; науково-технічна бібліотека; інформаційнообчислювальний центр; науково-дослідна частина; навчально-науковий
європейський центр та інші. Відокремлені структурні підрозділи відсутні.
Підготовка фахівців здійснюється за освітніми ступенями: бакалавра за
19 спеціальностями, магістра за 17 спеціальностями та доктора філософії за 9
спеціальностями.
Загальний ліцензований обсяг за спеціальностями становить 3795 осіб, в
тому числі за освітнім ступенем бакалавра 2235 осіб, магістра - 1455 осіб,
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доктора філософії - 105 осіб.
В академії працює докторантура за 5 спеціальностями. Функціонують дві
докторські і одна кандидатська спеціалізовані ради. Для захисту дисертацій на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук працює спеціалізована
вчена рада К 08.085.04 за спеціальностями 08.00.03 - економіка та управління
національним
господарством;
08.00.04 економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності); 08.00.05 - розвиток
продуктивних сил і регіональна економіка.
Контингент студентів станом на 01.11.2018 року становить: за очною
формою навчання - 2971 особа, в т.ч. за освітніми ступенями: «бакалавр» 2069 особи, «спеціаліст» - 2 особи, «магістр» - 900 осіб; за заочною формою
навчання - 1330 осіб, в т.ч. за освітніми ступенями: «бакалавр» - 731 особи,
«магістр» - 599 осіб. В академії навчаються 45 аспірантів та 7 докторантів.
Станом на 01.10.2018 чисельність науково-педагогічних, педагогічних та
наукових працівників академії, які працюють за основним місцем роботи та
забезпечують освітній процес, складає 514 осіб, з них:
частка науково-педагогічних працівників з науковим ступенем - 302
особи (58,8%);
- частка науково-педагогічних працівників з вченим званням - 229 осіб
(44,6%).
В академії працюють 6 Лауреатів Державної премії в галузі науки і
техніки, 76 співробітників - академіки та члени-кореспонденти громадських
галузевих та міжнародних академій наук, 13 співробітників мають почесні
звання «Заслужений».
Із 38 кафедр академії 32 кафедри очолюють доктори наук, професори, у
тому числі - всі випускові кафедри.
ДВНЗ ПДАБА має розвинену матеріально-технічну базу, в тому числі:
три навчальних корпуси, науково-дослідний полігон, спортивні споруди, вісім
студентських гуртожитків, оздоровчо-спортивний табір.
Належна увага приділяється фізичному вихованню та медичній
допомозі. Фізичне виховання в академії здійснюється під керівництвом
кваліфікованих фахівців: чотири кандидата наук з фізичного виховання і
спорту, з яких три мають вчене звання доцента, один Майстер спорту
міжнародного класу, п ’ять Майстрів спорту України, два судді Національної
категорії, які культивують сімнадцять видів спорту. Навчання ведеться в
основних, підготовчих, спеціальних медичних групах.
Обов'язковим для всіх студентів академії є проходження щорічного
медичного огляду, профілактичних щеплень, ФГОГК, тощо. Медичне
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обслуговування студентів проводиться у медичному пункті, розміщеному у
приміщенні плавального басейну (за адресою: вул. Чернишевського 24).
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
має офіційний сайт http://pgasa.dp.ua/, на якому розміщені основні документи,
що регламентують провадження освітньої діяльності ДВНЗ ПДАБА, відомості
щодо структури, управління, ресурсного забезпечення освітнього процесу,
фінансової діяльності, профорієнтаційної роботи, тощо.
Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
здійснюється випусковою кафедрою міжнародної економіки, яка створена у
2003 році.
Завідувач кафедри міжнародної економіки - Орловська Юлія Валеріївна,
доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України,
член Української спілки економістів-міжнародників, академік Академії
економічних наук, заступник голови спеціалізованої вченої ради К 08.085.04 по
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ДВНЗ ПДАБА, головний редактор фахового збірника наукових праць
«Економічний простір», який включений до міжнародної наукометричної бази
ІпсІехСоретісш та цитується у GoogleScholar, член підкомісії 292 «Міжнародні
економічні відносини» Науково-методичної комісії НМК-5 з підготовки
Стандартів вищої освіти.
Працює в ДВНЗ ПДАБА за основним місцем роботи на посаді завідувача
кафедри з 2003 року. Освіта повна вища, в 1985 р. закінчила Дніпропетровський
інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і цивільне
будівництво». У 1993 р. присуджено науковий ступінь кандидата економічних
наук РФ (диплом КД № 083371). Рішенням ВАК України (переатестація
наукового ступеня) в липні 2004 року присуджений науковий ступінь
кандидата економічних наук (диплом ДК № 024479) за спеціальністю 08.07.03 Економіка будівництва.
В грудні 2004 р. Орловська Ю. В. захистила докторську дисертацію за
спеціальністю 08.10.01 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
(диплом ДД № 004010). В квітні 2005р. присвоєно вчене звання професора
кафедри міжнародної економіки (диплом 02ПР № 003322).
Має більше 170 наукових праць, серед них 14 монографій, в т.ч.
2 опубліковано іноземними видавництвами; 8 навчальних посібників, з яких З
мають гриф МОН України. Під науковим керівництвом проф. Орловської Ю.В.
захищено 8 кандидатських дисертації, з яких 4 - за спеціальністю 08.00.02 Голова експертної комісії
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Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
У 2004 р. та 2005 р. отримала гранти СЕІІМЕ-ІЮАГО на стажування з
викладацької майстерності у Вищій школі економіки (м. Варшава, Польща,
2004р.) та Ваймар-Мазурському університеті (м. Ольштин, Польща, 2005р.).
Отримала ф ан т КМУ (2011р.) на стажування в провідних іноземних
університетах (програма 2201250). В період 2011-2013 рр. - зовнішній
екзаменатор міжнародних освітніх програм Великобританії (бакалаврська
програма «Міжнародний менеджмент» університету Уельса (м. Кардифф)).
У 2017 р. пройшла економічне стажування в м. Бурнеф-ан-Мож, Франція.
Вільно володіє англійською мовою та французькою на достатньому рівні.
У 2018 році Орловській Ю.В. присвоєно почесне звання «Заслужений
працівник освіти України».
Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
галузі знань 29 «Міжнародні відносини» розпочато у 2017 році. Підготовка за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» акредитується вперше.
Висновок. Експерти констатують, що ДВНЗ ПДАБА має всі необхідні
умови для здійснення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою
фахівців за заявленою освітньо-професійною програмою. Експертами
аргументовано стверджується, що досвід закладу з підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідає Державним вимогам до
акредитації та Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

2. Формування контингенту студентів
З метою формування контингенту майбутніх магістрів у ДВНЗ ПДАБА
сформовано систему профорієнтаційної роботи, реалізовано комплекс заходів зі
створення і підтримки іміджу академії як важливого фактору мотивації при
виборі закладу освіти для отримання другого (магістерського) рівня вищої
освіти.
Вагоме значення у формуванні контингенту студентів за спеціальністю
292 «Міжнародні економічні відносини» надається роботі, яку проводять
викладачі випускової кафедри з абітурієнтами. Декілька разів на рік в академії
проводиться День відкритих дверей, що дозволяє абітурієнтам та їх батькам
познайомитися з закладом освіти, випусковою кафедрою та її викладачами.
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Академія виділяє кошти на рекламні заходи на телебаченні у вигляді,
оголошень, коротких повідомлень, тощо. Традиційною стала участь в
регіональній профорієнтаційній виставці «Освіта. Кар’єра. Суспільство» та
в Освітньому форумі «Придніпров’я» (м. Дніпро).
Кількісні показники підготовки фахівців ступеня магістра за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» наведено у таблиці 1:
Таблиця 1
Кількісні показники підготовки фахівців ступеня магістра за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини»
Роки
Показники
№ з/п
2018-2019
2017-2018
60
60
Ліцензований обсяг підготовки
1
18
28
Прийом студентів, всього, з них:
14
11
■
денної форми навчання,
4
3
в тому числі задержзамовленням
2
4
17
■
заочної форми навчання,
0
0
в тому числі за держзамовленням
Контингент студентів, всього:
36
43
28
18
1 року навчання
25
8
2 року навчання
з них:
23
19
■ денної форми навчання, всього
14
11
1 року навчання
8
9
2 року навчання
в тому числі задержзамовленням,
3
7
3
всього
4
3
1 року навчання
3
0
2 року навчання
17
20
■ заочної форми навчання, всього
4
17
1 року навчання
16
0
2 року навчання
в тому числі за держзамовленням,
0
0
всього
Чисельність студентів (денної/ заочної)
2/1
0
форми
навчання, відрахованих з
4
навчання
Важливим фактором, спрямованим на підтримку контингенту студентів, є
низка організаційних заходів з адаптації студентів до студентського життя. З
цією метою розроблений механізм групового керівництва (старостат,
Голова експертної комісії

І.Є. Журба

8

кураторство); постійно діє соціологічне наукове товариство студентів,
працюють органи студентського самоврядування
Висновок. Експертна
комісія, провівши
перевірку
наданої
документації, встановила, що під час організації та проведення прийому до
лав студентів формування контингенту здійснюється із дотриманням
Ліцензованих обсягів і використанням необхідних профорієнтаційних
заходів.
3. Зміст підготовки фахівців
При
підготовці
фахівців
за
освітньо-професійною
програмою
«Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини» ДВНЗ ПДАБА забезпечує виконання державних вимог до змісту
освіти та враховує потреби ринку праці.
Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини» зі
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» розроблена на основі
законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», затверджених в установле
ному порядку Положення про організацію освітнього процесу у ДВНЗ ПДАБА,
Положення про проведення практики студентів, Положення про атестацію
здобувачів вищої освіти ДВНЗ ПДАБА, Освітньо-професійної програми вищої
освіти «Міжнародна економіка і бізнес» (СВО ПДАБА 292мп-217).
Під час розробки навчальних планів враховано місце кожної дисципліни у
структурно-логічній схемі (за роками навчання), що забезпечує логічну
послідовність їх вивчення з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців,
забезпечення розвитку та набуття ними необхідних загальних та фахових
компетентностей, якими повинен оволодіти випускник.
Навчальний план підготовки магістрів є узгодженим з навчальними
планами підготовки бакалаврів. Підготовка магістрів полягає у більш глибокій
орієнтації на професійні знання, поглибленні фахових компетентностей,
спрямованості на розвиток навичок самостійного здійснення наукових
досліджень з проблематики міжнародної економіки і бізнесу та впровадження
їх в практичну діяльність.
Навчальний план здобувачів освітнього ступеня магістра прийому 2017 р.
передбачає 90 кредитів ЄКТС (2700 год.), з них 54 кредити (1620 год.)
теоретичного навчання, 6 кредитів (180 год.) практичної підготовки, 6 кредитів
(180 год.) переддипломна практика та 24 кредити (720 год.) підготовки
дипломної магістерської роботи та атестації.
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Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною
програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини» затверджений Вченою радою ДВНЗ ПДАБА (протокол
№ 11 від 14 лютого 2017р.). Співвідношення навчального часу між циклами
підготовки, аудиторною та самостійною роботою студентів, зміст підготовки
відповідають державним вимогам та потребам ринку праці. На основі
навчального плану складений робочий навчальний план та навчальнометодичні комплекси навчальних дисциплін.
Висновок. Експертна комісія зазначає, що зміст підготовки фахівців
за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти в ДВНЗ ПДАБА відповідає
Державним вимогам до акредитації та Ліцензійним умовам провадження
освітньої діяльності.

4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення
освітньої діяльності
Організаційне
та
навчально-методичне
забезпечення
навчальновиховного процесу відбувається згідно з чинним законодавством України,
нормативними документами МОН України, стандартами вищої освіти,
Статутом ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та
архітектури», затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України
№ 581 від 11.04.2017 р. та Положенням про організацію освітнього процесу у
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»,
затвердженим Вченою радою, затверджено наказом ректора академії 26 вересня
2018 року № 326.
Експертна комісія відзначає, що в ДВНЗ ПДАБА створена і належно
функціонує система планування, управління та контролю освітнього процесу.
Комісія перевірила фактичну наявність навчальних та робочих
навчальних програм з дисциплін навчального плану за освітньо-професійною
програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини». Всі дисципліни (100% від потреби) навчального плану
забезпечені навчальними та робочими навчальними програмами. Програми
навчальних дисциплін укладено відповідно до їх місця за структурно-логічною
схемою, передбаченою освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»;
охоплюють теми, які формують компетентності магістрів.
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Комісія перевірила фактичну наявність методичних матеріалів з
дисциплін, що викладаються; з кожної дисципліни розроблені навчальний
контент, завдання до практичних занять і самостійної роботи студентів,
питання і завдання до поточного і підсумкового контролю. Навчальнометодичні матеріали розроблені державною мовою та відповідають
встановленим вимогам щодо їх структури та змісту.
Для реалізації принципу практичної спрямованості підготовки студентів
щодо виконання ними функцій фахівців з міжнародних економічних відносин з
усіх навчальних дисциплін, які передбачають формування та розвиток умінь і
навичок професійної діяльності та задоволення професійних вимог
роботодавців, передбачені відповідні практичні заняття. Перелік тем, зміст
практичних занять та методичні вказівки до проведення практичних занять
визначаються робочою навчальною програмою дисципліни. Практичні заняття
проводяться з широким використанням фактичних даних різних аспектів
міжнародних
економічних відносин; зовнішньоекономічної діяльності
підприємств, організацій та установ, що дає можливість забезпечити
формування професійних навичок і компетентностей з пошуку обґрунтованих
способів вирішення практичних завдань міжнародного бізнесу та міжнародних
економічних відносин.
Значна увага в ДВНЗ ПДАБА приділяється організації самостійної роботи
студентів. З кожної дисципліни навчального плану студент отримує завдання
для самостійної роботи з переліком питань, із зазначенням форм їх виконання,
переліком літератури та питань для самоконтролю. Ефективній організації
самостійної роботи студентів сприяє наявність її навчально-методичного
забезпечення (100% від потреби). Методичне забезпечення самостійної роботи
студентів містить: завдання творчого характеру, перелік питань, рекомендовані
форми їх виконання, перелік літератури, форми контролю. Студенти мають
можливість користуватися методичними розробками з будь-яких дисциплін, що
є доступними в комп’ютерних класах.
На кафедрі значна увага приділяється організації та проведенню контролю
з підвищення якості підготовки фахівців. Розроблені пакети комплексних
контрольних робіт (ККР) з кожної дисципліни навчального плану підготовки
магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» відповідають меті й
завданню відповідних навчальних дисциплін.
Організація практичної підготовки здійснюється відповідно до чинних
нормативно-правових актів та сучасних підвищених вимог до формування
професійних умінь і навичок випускників з урахуванням особливостей фаху,
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що зафіксовані у освітньо-професійній програмі та відповідають навчальному
плану. Практична підготовка студентів спрямована на закріплення,
поглиблення, розширення й систематизацію знань з професійної підготовки. На
підставі укладених договорів з підприємствами, організаціями і установами,
ДВНЗ ПДАБА має необхідні бази для проведення практик (TOB ВО «Восход»,
ТОВ Фірма «Кисень-монтаж», ПАТ «КБ Приватбанк», ТОВ 311 «АЛВИН», ТОВ
«AB Метал-Групп», ТОВ «Колібрі», ТОВ «Будімпекс-Дніпро» та інші).
Атестація здобувачів другого (магістерського)
передбачає захист дипломної магістерської роботи.

рівня

вищої

освіти

Експертна комісія перевірила і констатує наявність навчальнометодичного забезпечення атестації студентів, яке включає методичні
рекомендації до виконання дипломних магістерських робіт, тематику
досліджень та критерії оцінювання.
Написання дипломної магістерської роботи здійснюється відповідно до
методичних рекомендацій до дипломних магістерських робіт, які підготовлені
кафедрою міжнародної економіки. Тематика магістерських робіт розробляється
кафедрою відповідно до вимог освітньо-професійної програми на основі
компетентнісного підходу та переглядається щорічно.
Висновок. Експертна комісія констатує, що організаційне та
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу підготовки
фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і
бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань
29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
у ДВНЗ ПДАБА відповідає Державним вимогам до акредитації та
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності.

5. Інформаційне забезпечення навчального процесу
Академія має науково-технічну бібліотеку загальною площею 2082,9 кв.м
та 8 читальних залів загальною площею 688,9 кв.м. на 550 посадкових місць,
що в повній мірі забезпечує належну організацію освітнього процесу.
Наявна електронна бібліотека, яка щороку поповнюється науковометодичними посібниками та методичними вказівками, розробленими
викладачами
академії.
Загальна
кількість
бібліотечного
фонду
556189 примірників українською, російською, англійською, німецькою,
французькою та іншими мовами: навчальної 204 327 примірників, наукової 319496, художньої - 32366 та періодичних видань - 36553. Електронна
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бібліотека складає понад
2354 повнотекстових документів. Бібліотека
оснащена оргтехнікою, комп’ютерами, об’єднаними локальну мережу, усі
комп’ютери підключені до Інтернету, є зона Wi-Fi.
У 2017 р. підписано Декларацію про приєднання до Консорціуму еVERUM. Було отримано тестовий доступ до наукометричної, реферативної,
міжнародної бази даних WebofScienceCoreCollectionWoS(CC) на платформі
WebofScience, подано заявку на створення профілю академії. Бібліотекою
здійснюється робота щодо створення та доповнення авторських профілів
науковців академії в наукометричній системі GoogleScholar та реєстрації в
єдиному реєстрі вчених ORCID.
Укладено Договір з Видавничою службою УРАНна отримання з 2018
року DOI-цифрового ідентифікатора для унікального об’єкта інтелектуальної
власності, який надається опублікованому документу.
Електронний інформ-кейс для аспірантів і молодих науковців постійно
поповнюється новими матеріалами. Дана інформація представлена на сайті
бібліотеки.
Для зберігання колекції матеріалів з історії академії створено
повнотекстову базу даних «Публікації про ПДАБА з 2001 р.»
Підготовка фахівців за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
базується на концепції безперервної комп’ютерної підготовки протягом усього
періоду навчання. Викладачами кафедри міжнародної економіки сумісно з
фахівцями щодо нових інформаційних технологій постійно проводиться
моніторинг ринку програмного забезпечення.
На економічному факультеті створено локальні комп'ютерні мережі, які
об'єднані в корпоративну мережу академії з виходом в Internet. Впроваджені у
навчальний процес заходи поліпшують якість навчання, підвищують
ефективність використання робочого часу аудиторних занять.
Висновок. Враховуючи вищезазначене, експертна комісія вважає, що
інформаційне забезпечення освітнього процесу підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29
«Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у
ДВНЗ ПДАБА відповідає Державним вимогам до акредитації та
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.
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6. Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Експертною комісією після перегляду первинних документів відділу
кадрів ДВНЗ ПДАБА перевірено достовірність наведеної в матеріалах
самоаналізу інформації щодо кількісного та якісного складу науковопедагогічних працівників випускової кафедри та інших кафедр академії, які
забезпечують
освітній
процес
за
освітньо-професійною
програмою
«Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини».
' За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих закладом
освіти, співбесіди з керівниками структурних підрозділів і викладачами
академії встановлено наступне.
Підбір та підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється на
системній основі згідно із чинним законодавством України: Законами України
«Про освіту», «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами у
сфері вищої освіти, інструктивними листами Міністерства освіти і науки
України.
До підготовки фахівців освітнього ступеня «магістр» за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292
«Міжнародні економічні відносини» з дисциплін циклу загальної та
професійної підготовки залучаються провідні фахівці, які працюють в академії
за основним місцем роботи, таких кафедр: обліку, економіки і управління
персоналом підприємства (доктор економічних наук, професор КаховськаО.В.),
(кандидат наук, доцент Свічкар (Пирець) Н.М.); документознавства,
інформаційної діяльності та українознавства (кандидат наук, доцент
Бабенко В.A.); філософії та політології 2 кандидата наук, доцентів:
Плаксіна О.І., Савош Г.П.; інтенсивного навчання іноземним мовам (кандидат
наук, доцент Дегтярьова Ю.В.); міжнародної економіки (доктор наук, професор
- Орловська Ю.В., 5 кандидатів наук, доцентів: Чала B.C., Гончарова К.В.,
Квактун О.О., Мащенко С.О., Алієв P.A.; менеджменту, управління проектами і
логістики (доктор економічних наук, професор Вечеров В.Т.).
Загальна чисельність науково-педагогічних працівників, які здійснюють
освітній процес складає 13 фізичних осіб, з яких:
докторів наук, професорів - 3 (23%);
кандидатів наук та/або доцентів - 10 (77,0%).
Усі науково-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеці-
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альності 292 «Міжнародні економічні відносини», пройшли в установленому
порядку підвищення кваліфікації, мають стаж науково-педагогічної діяльності
понад два роки та рівень наукової та професійної активності, який
засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з
перелічених у пункті ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
Група забезпечення випускової кафедри міжнародної економіки зі
спеціальності 292 «Міжнародна економіка і бізнес» складається з пятьох
науково-педагогічних працівників, які працюють в академії за основним місцем
роботи та мають кваліфікацію відповідно до спеціальності і не входять до
жодної іншої групи забезпечення в поточному семестрі:
Орловська Ю.В., доктор економічних наук 08.00.05 «Розміщення
продуктивних сил і регіональна економіка», професор кафедри міжнародної
економіки; рівень наукової та професійної діяльності засвідчується 14 видами і
результатами, переліченими в п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності;
Гончарова К.В., магістр міжнародної економіки, кандидат економічних
наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна
економіка», доцент кафедри міжнародної економіки; рівень наукової та
професійної діяльності засвідчується 5 видами і результатами, переліченими в
п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
Квактун О.О., кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05
«Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка», доцент кафедри
міжнародної економіки; рівень наукової та професійної діяльності
засвідчується 9 видами і результатами, переліченими в п. ЗО Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності;
Чала B.C., магістр міжнародної економіки, кандидат економічних наук за
спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні
відносини», доцент кафедри міжнародної економіки; рівень наукової та
професійної діяльності засвідчується 8 видами і результатами, переліченими в
п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;
Мащенко С.В., магістр міжнародної економіки, кандидат економічних
наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил та регіональна
економіка», рівень наукової та професійної діяльності засвідчується 4 видами і
результатами, переліченими в п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої
діяльності;
При цьому склад групи забезпечення відповідає таким вимогам:
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частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання, встановлена
для найвищого рівня, за яким фактично провадиться освітня діяльність
Ч „ с, „ = к ’ „ Кл“1 0 0 % =

^— ^ 100% = 100%
5

де К з - загальна кількість членів групи забезпечення;
К бнс

- кількість членів групи без наукового ступеня та/або вченого звання.

частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання
про'фесора, встановлена для другого (магістерського) рівня вищої освіти:
дні п
дні п

100 %

= -

100 %

=

20 %

5

де К дн/п - кількість членів групи забезпечення, хто має науковий ступінь
доктора наук та/або вчене звання професора.
На випусковій кафедрі міжнародної економіки працюють 12 штатних
викладачів. Із загальної чисельності штатних викладачів: докторів наук,
професорів - 1; кандидатів наук, доцентів - 6. Викладачі пенсійного віку
відсутні.
У 2016 р. Чала B.C. отримала сертифікат з англійської мови PearsonTestofEnglishGeneral (CEFB2).
У 2018 р. Дригола К.В. отримала сертифікат з англійської мови - САЕ
(CambridgeAdvancedEnglish; levelC2).
Науково-педагогічний
колектив
кафедри
постійно
працює
над
підвищенням своєї кваліфікації, якістю викладання, здійснює науковометодичну та наукову роботу. За результатами підвищення кваліфікації
вносяться зміни до лекційних курсів, практичних занять та вимог щодо змісту
виконання випускної кваліфікаційної роботи. Проводиться науково-педагогічне
стажування викладачів також у закордонних закладах вищої освіти.
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, які забезпечують
освітній процес за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і
бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за освітнім
ступенем магістра, здійснюється відповідно до графіку не рідше одного разу у
п’ять років.
Експертна комісія перевірила документи про підвищення кваліфікації
викладачів і констатує їх наявність та належне оформлення. Усі науковопедагогічні працівники за останні 5 років пройшли підвищення кваліфікації, що
відповідає встановленим вимогам.
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Висновок.
Експертною
комісією
встановлено,
що
кадрове
забезпечення освітньої діяльності ДВНЗ ПДАБА з підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти з ліцензійним обсягом 60 осіб
відповідає Державним вимогам до акредитації та Ліцензійним умовам
провадження освітньої діяльності закладів освіти.

7. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна
академія будівництва та архітектури» має необхідну матеріально-технічну базу
для провадження освітньої діяльності й забезпечення підготовки фахівців
освітнього ступеня магістра за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».
Приміщення, що використовуються в освітньому процесі, відповідають
санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці
та нормативним документам, що регламентують організацію освітньої діяльності.
Академія розміщена у трьох корпусах загальною площею 95774,2 кв.м,
має наукову бібліотеку загальною площею 2082,9 кв.м, навчально-науководослідний полігон загальною площею 9032 кв.м, вісім студентських
гуртожитків на 2500 місць, спортивно-оздоровчий табір на 300 місць.
Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять у
розрахунку на одну особу фактичного контингенту студентів становить понад
10,5 кв.м., ліцензованого обсягу - 2,7 кв.м. (прийнято весь ліцензований обсяг
за очною формою навчання). Площі навчальних приміщень використовуються
за призначенням відповідно до форм навчальних занять, виходячи з
розрахункової площі на одного здобувача вищої освіти.
Кафедра міжнародної економіки, яка є випусковою за спеціальністю
292 «Міжнародні економічні відносини», розташована в навчальному корпусі,
санітарно-технічний стан й умови експлуатації якого у цілому відповідають
встановленим вимогам.
Кафедра міжнародної економіки має достатню матеріально-технічну базу
для підготовки магістрів за вказаною спеціальністю. Забезпеченість власними
навчальними площами складає 221,6 кв.м. Кафедрою постійно здійснюється
робота щодо облаштування приміщень сучасним обладнанням та засобами
навчання.
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Робочі місця викладачів і навчально-допоміжного персоналу обладнані
сучасними меблями, комп'ютерами і всім необхідним для праці. Кафедра
міжнародної економіки має сучасні комп’ютери, які використовуються для
здійснення науково-дослідницьких робіт викладачів та аспірантів кафедри.
Відповідно до специфіки організації освітнього процесу в академії наявні
майстерні, лабораторії, проектувальні зали, які повністю забезпечують
виконання навчального плану зі спеціальностей та формування загальних та
фахових компетентностей випускників. Всього в освітньому процесі академії
використовується 215 навчальних аудиторій, в тому числі: 79 лабораторій,
6 проектних залів, 41 лекційна аудиторія, 54 аудиторій для проведення
практичних занять, тощо. Лабораторії та спеціалізовані кабінети у повній мірі
забезпечені мультимедійним обладнанням, демонстраційними стендами,
наочними посібниками та інформаційно-вимірювальною технікою.
Навчально-методичний
комп’ютерний
відділ
академії оснащено
комп’ютерною технікою та відповідним спеціалізованим програмним
забезпеченням. Станом на 01.09.2018 р. загальна кількість комп’ютерів складає
2062 одиниць. В Академії наявні 26 комп’ютерних класів, в яких загальна
кількість робочих місць складає 419, кількість комп’ютерів, рік випуску яких не
пізніше 2010 року - 235 шт., в тому числі 22 комп’ютери були придбані в липні
2018 року. Всі комп’ютерні класи мають вихід до Інтернет, в Академії працює
Wi-Fi. В управлінні Академією задіяно 252 комп’ютери. В комп’ютерних
класах здійснюється установка тільки ліцензійних програмних продуктів.
Постійно здійснюються заходи щодо оновлення комп’ютерної техніки.
Всі іногородні студенти, які навчаються за освітньо-професійною
програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини» забезпечені місцями проживання в гуртожитку № 3.
Гуртожиток має власну кімнату для самостійного навчання та виховної роботи,
обладнаний сучасними системами опалення та водопостачання. Значна увага
приділяється забезпеченню належного рівня соціально-побутових умов
студентів, здійсненню заходів щодо безпеки їх життєдіяльності, профілактики
та збереження здоров’я в період навчання.
Висновок. Експертна комісія констатує, що у ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» матеріально-технічне
забезпечення відповідає меті й завданням підготовки фахівців сучасного
рівня, дозволяє належно організувати освітній процес за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» відповідно до Державних вимог до
акредитації та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
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8. Якісні характеристики підготовки фахівців
Освітня діяльність ДВНЗ ПДАБА з підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти здійснюється відповідно до навчального плану. Графік
навчального процесу, перелік навчальних дисциплін, послідовність і час їх
вивчення, терміни та форми проведення підсумкового контролю відповідають
робочому навчальному плану.
Перевіркою встановлено, що навчальний план підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»
за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти на момент проведення акредитаційної
експертизи виконаний повністю за переліком дисциплін, кількістю годин та
формами контролю.
У ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
діє ефективна система контролю за рівнем підготовки студентів, яка
складається з поточного, підсумкового семестрового контролю, перевірки
залишкових знань та атестації.
Успішність студентів на кожному етапі контролю оцінюється за
100-бальною системою з обов’язковим переведенням оцінок до національної
шкали та шкали ЕСТБ.
Поточний контроль знань студентів здійснюється з метою перевірки рівня
підготовки студента до виконання конкретної роботи протягом навчального
семестру шляхом:
- оцінювання знань студентів протягом навчального семестру з
фіксацією результатів поточного контролю в кафедральних відомостях та
загальноакадемічній системі «СИГМА»;
- вибіркового проведення контролю з дисциплін у вигляді виконання
ректорських контрольних робіт (РКР) на 11 тижні кожного навчального семестру.
Дисципліни, які підлягають поточному контролю, та строки проведення
РКР визначаються заздалегідь і вносяться в робочі навчальні плани кожного
семестру теоретичного навчання.
Підсумковий семестровий контроль проводиться з метою оцінки
результатів навчання на окремих його завершених етапах (семестрах
теоретичної підготовки).
Перевірка залишкових знань студентів проводиться на підставі
розроблених та затверджених в установленому порядку пакетів комплексних
контрольних робіт (ККР) та з варіативних навчальних дисциплін завдань для
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післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь, які постійно
вдосконалюються. Контроль здійснюється з дисциплін, вивчення яких було
закінчено в попередньому семестрі та формою підсумкового контролю був
екзамен, або диференційований залік.
Результати останнього (2017-2018 н.р.) планового проведення ККР для
студентів, які навчаються за освітнім ступенем «Магістр» зі спеціальності 292
«Міжнародні економічні відносини» відповідають акредитаційним вимогам:
- з дисциплін циклу загальної підготовки абсолютна успішність становить
100,0%, якісний показник успішності дорівнює 81,5%, середній бал - 4,2;
- з дисциплін циклу професійної підготовки абсолютна успішність
становить 100,0%, якісний показник - 88,9,%, середній бал - 4,2.
Експертною комісією були проведені комплексні контрольні роботи, за
якими проводилась перевірка показників успішності, а саме: «Інноваційний
розвиток підприємства», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю
підприємства», «Управління міжнародним бізнесом».
Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами в
цілому, відповідають встановленим нормам. їх результати представлені у
таблиці 2.
Таблиця 2
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Якість успіш ності,

Результати виконання комплексних контрольних робіт (ККР)
магістрантами освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка і бізнес»
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

3 циклу дисциплін загальної підготовки
Інноваційний
МБрозвиток
17мп
підприємства
Разом за циклом

9

9

100

3

33,33

5

55,56

1

11,11

-

-

100

88,89

4,22

9

9

100

3

33,33

5

55,56

1

11,1

-

-

100

88,89

4,22

3 циклу дисциплін професійної підготовки
У правління
між народною
конкурентосп
роможністю
підприємств
У правління
міжнародним
бізнесом
Разом

М Б17мп

9

9

100

2

22,22

5

55,56

2

22,22

-

-

100

77,78

4,0

М Б17мп

9

9
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3
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5

55,56

1

11,11

-

-

100

88,89

4,22

18

18

100

5

27,78

10

55,56

3

16,67

-

-

100

83,34

4,11
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Порівняння отриманих результатів з результатами самоаналізу кафедри
свідчать про відсутність суттєвих відхилень. За циклом професійної та
практичної підготовки абсолютна успішність склала 100%, якісна успішність з циклу дисциплін загальної підготовки 88,89%, з циклу дисциплін професійної
підготовки 83,34% (при нормативі 50%), що відповідає акредитаційним
вимогам.
Результати екзаменаційних сесій 2017-2018 н.р. складали:
— з дисциплін циклу загальної підготовки абсолютна успішність становить
90,9%, якісний показник успішності дорівнює 78,8%, середній бал - 4,3;
- з дисциплін циклу професійної підготовки абсолютна успішність
становить 96,6%, якісний показник - 89,7%, середній бал - 4,5.
Комісія перевірила якість виконання звітів з переддипломної практики.
Відповідно до навчального плану студенти проходили переддипломну практику
у 3 семестрі тривалістю 4 тижні. Базами практики були підприємства сфери
торгівлі, будівництва, промисловості тощо, які планують розвивати або
започатковувати нові напрями міжнародного бізнесу. Направлення студентів
на практику оформляється наказом по ВНЗ, в якому визначені терміни
проведення практики і бази практики. Практика спрямована на підвищення
якості практичної підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою
«Міжнародна економіка і бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні
відносини».
Атестація рівня підготовки фахівців проводиться після закінчення
теоретичного та практичного курсу навчання і передбачає виконання та
публічний захист дипломної роботи на отримання другого (магістерського)
рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини».
Перед початком виконання магістерської дипломної роботи випускова
кафедра міжнародної економіки формує тематику дипломних робіт з
урахуванням замовлень підприємств, тематики науково-дослідницької роботи
кафедри. Видається наказ про затвердження тем магістерських дипломних
робіт. Випускова кафедра має достатнє організаційно-методичне забезпечення
для проведення процесу підготовки та захисту дипломних робіт.
Керівниками дипломних робіт призначаються найбільш кваліфіковані
фахівці кафедри, з числа осіб, які мають науковий ступінь та вчене звання.
Для оцінювання знань студентів створюється екзаменаційна комісія,
склад якої затверджується наказом ректора. Організація і робота екзаменаційної
комісії здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Висновки. Експертна комісія вважає, що якісні характеристики
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
Голова експертної комісії

І.Є. Журба

21

економіка і бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти відповідають Державним вимогам до акредитації та
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти.
9. Науково-дослідна діяльність
Наукову діяльність ДВНЗ ПДАБА координує науково-дослідна частина
під керівництвом проректора з наукової роботи проф., д.т.н., професор
Савицького М.В. Тематика наукових досліджень визначається бюджетними
програмами фундаментальних та прикладних розробок, а також кафедральними
тематичними планами. Науковці ДВНЗ ПДАБА є співвиконавцями цілої низки
науково-технічних програм, затверджених урядовими постановами та
рішеннями місцевих органів влади.
Основні напрямки наукових досліджень кафедри міжнародної економіки:
розвиток
креативної
функції
глобальних
міст;
проблеми
сталого
екологоузгодженого розвитку локальних та регіональних економік в умовах
глобалізації та європейської інтеграції; міжнародна міграція кваліфікованих
кадрів в умовах глобалізації; економіка зеленого будівництва в ЄС та Україні;
вплив глобалізації на соціально-економічний розвиток України; проектне
управління в міжнародних інвестиційних рішеннях; глобальні детермінанти
інноваційного розвитку країн ЄС.
З 2011 по 2015 роки науково-педагогічні працівники кафедри
міжнародної економіки
виконували
наукові дослідження
згідно
з
затвердженого
та
зареєстрованого
(№ держреєстрації
011111006488)
тематичного плану «Інноваційні та інвестиційні важелі сталого розвитку
локальних та регіональних економік в умовах глобалізації та Європейської
інтеграції». Науковий керівник —проф. Орловська Ю.В.
У січні 2016 р. було обрано чергову тему наукової роботи кафедри
«Трансформація національних та регіональних соціо-економічних та екологоекономічних систем в умовах економічної глобалізації та Європейської
інтеграції України» та затверджено план наукової роботи на 2016-2020 р.
Науковий керівник - проф. Орловська Ю.В.
У 2016 році молоді науковці кафедри (Гончарова К. В., Вовк М. Є.,
Чала В. Є., Мащенко Є. О. та Алієв Р. А.) перемогли у конкурсі наукових робіт
молодих
вчених
МОН України
з темою:
«Інформаційно-аналітичне
забезпечення економічної політики зеленого житлового будівництва в
мегаполісах старопромислових регіонів ЄС та України» (наказ МОНУ від
15.08.2016 р. № 973) та отримали державне фінансування.
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При виконанні науково-дослідних робіт здійснюється
наукове
співробітництво кафедри з іншими закладами вищої освіти, підприємствами та
установами у формі консультацій, спільної підготовки фахівців та участі
викладачів у роботі науково-практичних та науково-методичних конференцій,
взаємного рецензування наукових та науково-методичних розробок,
проведення семінарів, проведення практики студентів та стажування
викладачів.
До
наукової роботи
кафедри
міжнародної економіки
ДВНЗ
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» залучено
100% науково-педагогічних працівників, а також аспірантів та здобувачів.
За останні 5 років викладачі, аспіранти та здобувані кафедри захистили
наступні дисертації:
Під керівництвом проф. Орловської Ю.В.:
1) асистент Гончарова К.В. (2013 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.05
(розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Тема роботи:
«Регіональна
політика
формування
кластерів
екологоузгодженого
будівництва»;
2) аспірант Рєліна І.Є. (2013 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.02 (світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Тема роботи: «Регулювання
міжнародної міграції кваліфікованих кадрів в умовах глобалізації»;
3) аспірант Проскуркіна В.Є (2014 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.05
(розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Тема роботи:
«Регіональна кластерна політика розвитку трубної промисловості України»;
4) здобувач Бойко Т.Ю. (2014 р . ) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.05
(розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Тема роботи: «Кластерні
ініціативи регіонального менеджменту підприємницької діяльності (на прикладі
будівельних кластерів)»;
5) асистент Вовк М.С. (2015 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.02 (світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Тема роботи: «Екологічна
компонента міжнародної конкурентоспроможності країн ЄС»;
6) асистент Алієв P.A. (2017 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.02 (світове
господарство і міжнародні економічні відносини). Тема роботи: «Розвиток
європейського ринку будівельних послуг»;
Під керівництвом доц. Дугінець Г.В.:
7) аспірант Саркісян Л.Г. (2015 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.05
(розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Тема роботи: «Механізм
регулювання сталого еколого-економічного розвитку регіону»;
8) аспірант Морозова Є.П. (2015 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.04
(економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності)).
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Тема роботи: «Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної
галузі»;
9)
асистент Мащенко С.О. (2016 р.) - к.е.н. за спеціальністю 08.00.05
(розвиток продуктивних сил і регіональна економіка). Тема роботи:
«Регіональна економічна політика у сфері енергозбереження в Україні».
Значна увага в розвитку кафедри міжнародної економіки приділяється
резерву науково-педагогічного персоналу, що формується з молодих викладачів
та аспірантів кафедри. В найближчі три роки планується підготовка кандидатів
економічних наук: у 2019 році - асистента Морозової С.А. за спеціальністю
08.00.02 «Світове господарство та міжнародні економічні відносини»; у 2020
році - асистента Дриголи К.В. за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство
та міжнародні економічні відносини»; у 2021 році - аспіранта Ількової Н.В. за
спеціальністю
08.00.03
«Економіка
та
управління
національним
господарством». Наукова-дослідна робота викладачів кафедри міжнародної
економіки органічно інтегрується у навчальний процес, має прикладний
характер у вигляді методичних розробок і рекомендацій.
Висновок. Експертна комісія відзначає, що науково-дослідна робота
кафедри міжнародної економіки сприяє створенню інноваційно-наукового
продукту освітнього середовища закладу вищої освіти та створює умови
для забезпечення якісних умов підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

10. Міжнародна діяльність
Приймаючи до уваги прагнення України до інтеграції в європейський
простір, питання міжнародного співробітництва в ДВНЗ «Придніпровська
державна академія будівництва та архітектури» розглядаються в якості
пріоритетних. Міжнародна діяльність визначає імідж закладу вищої освіти і
стає його візитною карткою.
Основними напрямками міжнародної діяльності в ДВНЗ ПДАБА є:
- презентація на міжнародному рівні та міжнародних організаціях;
- пошук партнерів, підготовка і укладення договорів про співробітництво з
зарубіжними навчальними закладами й організація роботи з ними;
- робота з посольствами і консульствами закордонних держав в Україні;
- підготовка фахівців (магістрів, аспірантів) для навчання у зарубіжних
країнах;
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- участь у підготовці і виконанні міжнародних освітніх і наукових
проектів і програм;
- співробітництво з іноземними асоціаціями, професійними спілками,
фірмами;
- рекламна та інформаційна діяльність на міжнародному рівні;
- пошук засобів фінансування в міжнародних організмах, асоціаціях та
інших організаціях;
- навчання українських студентів, аспірантів, наукових співробітників
іноземним мовам та їх підготовка для поїздок за кордон;
- координація участі різних підрозділів академії в міжнародних
симпозіумах, конгресах, конференціях.
Академія має понад ЗО договорів про науково-технічне співробітництво з
провідними технічними закладами вищої освіти Північної ті Південної
Америки, Західної, Центральної та Східної Європи та Азії.
Кафедра міжнародної економіки веде досить активну роботу щодо
здійснення міжнародних зв'язків з фахівцями у галузі зовнішньоекономічної
діяльності, міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.
Налагоджені наукові зв’язки з вченими Польщі (міста Краків, Варшава,
Ольштин, Новий Сонч), Великобританії (м. Портсмут), Франції (м. Анжи),
Німеччини (м. Фрайберг), Румунії щодо дослідження проблем регіонального та
локального економічного розвитку, системно-динамічного прогнозування,
сталого екологозбережуючого розвитку, енергозбереження, креативного
розвитку мегаполісів в країнах Дентальної та Східної Європи.
Для поглибленого вивчення іноземних мов проводяться мовні стажування
викладачів за кордоном. Так, завідуюча кафедрою д.е.н., проф. Орловська Ю.В.
та старший викладач Варламова O.A. пройшли стажування у Істборнській
школі англійської мови (Великобританія). Створено кафедру інтенсивного
навчання іноземним мовам, яка здійснює мовну підготовку студентів
спеціальності, а також викладачів академії. Професорсько-викладацький склад
кафедри міжнародної економіки, зокрема проф. Орловська Ю.В, доц. Чала В.Є,
старший викладач Варламова O.A., асистент Дригола К.В., вільно володіють
англійською мовою та успішно вивчають французьку мову на кафедрі
інтенсивного навчання іноземним мовам Академії.
Викладачі кафедри мають міжнародні сертифікати рівня знання
іноземних мов: доц. Чала B.C. - В2 з англійської мови; асистент Дригола К.В. С2 з англійської мови.
Розширення міжнародних зв'язків на кафедрі відбувається завдяки участі
в освітніх програмах і проектах, обміну досвідом, підвищенню кваліфікації
викладачів і підготовці фахівців. Так, в рамках довгострокового договору про
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студентський обмін між економічним факультетом ДВНЗ ПДАБА та
факультетом бізнес-адміністрування Фрайбергського технічного університету
студенти освітньої програми «Міжнародна економіка і бізнес» мають
можливість «вбудованого» навчання в рамках MBA-програми «Міжнародний
бізнес в країнах з новою ринковою економікою та країнах, що розвиваються»
(«IBDEM» - IntemationalBusinessinDevelopingandEmergingMarkets). Насьогодні
чотири студенти-випускники кафедри міжнародної економіки в рамках цього
міжуніверситетського договору отримали MBA-дипломи по програмі IBDEM,
яка має європейську та міжнародну акредитацію.
Студенти, що навчаються за спеціальністю, а також викладачі кафедри
міжнародної економіки активно беруть участь у міжнародних конференціях,
грантових програмах та публікують статті і монографії англійською та
французькими мовами. Так, доцент Чала B.C. пройшла грантове стажування у
Румунії (Національний Університет ім. А.І. Куза в м. Ясси, Центр
Європейських досліджень, 2015 р.) За результатами стажування у 2015 р.
видана монографія «Прискорений розвиток креативної економіки в
мегаполісах Центральної та Східної Європи: досвід для України» (англійською
мовою).Ст. викл. Варламова O.A. пройшла стажування за програмою DUFOS в
університеті м. Ле Ман (Франція) у 2016 р. У січні 2017 року проф. Орловська
Ю.В., доц. Чала В.Є та ст. викл. Варламова O.A. успішно пройшли стажування
в Університеті в м. Анже, Франція (Universitecatholiquedel'Ouest).
Викладачі кафедри міжнародної економіки беруть участь у роботі
науково-практичних семінарів, які щороку проводять професори з Франції
ЕрвеФраде, економіст з Греноблю, з 20 по 31 березня 2017 року, та Рудольф
Бренман, економіст з Парижу, з 16 по 27 квітня 2018 року.
Викладачі кафедри постійно проводять роботу щодо пошуку інформації
стосовно міжнародних програм, проектів, грантів, конференцій та семінарів для
молодих вчених, аспірантів, студентів і науково-педагогічного складу, а також
здійснюють вивчення пропозицій міжнародних організацій та проводять
діяльність з інформування і роз’яснювальної роботи щодо стипендіальних
програм для навчання та науково-дослідницької роботи, вивчають та
роз’яснюють умови участі у міжнародних наукових та освітніх програмах,
семінарах тощо.
Висновок. Експертна комісія відзначає, що міжнародні зв’язки
кафедри міжнародної економіки сприяють обміну досвідом, поглибленню
та вдосконаленню освітнього процесу підготовки фахівців за освітньопрофесійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні
відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
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11. Перелік зауважень контролюючих органів
та заходи щодо їх усунення
Під час попередньої акредитації спеціальності 8.03050301 «Міжнародна
економіка» експертною комісією Міністерства освіти і науки України були
надані наступні рекомендації:
1. Підвищити рівень забезпеченості навчальних дисциплін сучасною
друкованою україномовною літературою, а також забезпечити наявність
додаткової літератури на англійській мові за фахом.
2. Сконцентрувати зусилля на формуванні та постійному оновленні
повнотекстової бази електронних навчальних посібників, методичних вказівок
та наукових праць викладачів кафедри, в тому числі із застосуванням
можливостей он-лайн навчальних платформ.
3. Диверсифікувати напрями міжнародного науково-педагогічного
співробітництва з провідними університетами світу, в тому числі за рахунок
міжнародних грантів.
4. Продовжувати роботу щодо підвищення кваліфікації кадрового складу
кафедри через навчання викладачів в аспірантурі, захист кандидатських та
докторських дисертацій, участь в міжнародних наукових семінарах,
стажуваннях тощо.
Для реалізації рекомендацій експертної комісії щодо акредитації спеці
альності 8.03050301 «Міжнародна економіка» були здійснені наступні заходи:
1. Збільшено кількість найменувань сучасної друкованої україномовної
літератури та якість їхньої відповідності дисциплінам, що викладаються.
Застарілі підручники та навчальні посібники не використовуються. Додатково
до викладання дисциплін навчального плану залучені друковані підручники
англійською мовою, зокрема додатково використовуються: для викладання
дисципліни «Міжнародні стратегії економічного розвитку» підручник
Нобелевського лауреата П. Кругмана «InternationalEconomics» (P.Krugman.
PearsonEducation, 2009); для викладання дисципліни «Управління міжнародним
бізнесом - підручник «InternationalBusiness» (R.W.Griffm, M.W.Pustay.
PearsonEducation, 2005); для викладання дисципліни «Глобальна економіка» підручник «NationsandFirmsintheGlobalEconomy» (S. Brakman; Н. Gatterson;
Ch.vanMarrewijk; A.vanWitteloostuijn. CambridgeUniversityPress, 2006); для
викладання дисципліни «Міжнародний фінансовий ринок» - підручник
«IntemationalFinancialManagement» (J. Madura. ThompsonCorporation, 2008).
2. Електроні навчальні посібники викладачів, а також монографії у
повнотекстовому вигляді є у вільному доступі на сайті Академії, на сайті кафедри
міжнародної економіки www.intecon.dp.ua, а також на стаціонарних комп’ютерах
приміщення кафедри і навчальної аудиторії В-503. Методичні вказівки кафедри в
Голова експертної комісії

І.Є. Журба

27

електронному вигляді доступні на навчальній платформі бібліотеки ПДАБА та на
стаціонарних комп’ютерах приміщення кафедри. Всі наукові статті викладачів
мають прямий он-лайн доступ або через сайт збірнику наукових праць ПДАБА
«Економічний простір» www.eprostir.dp.ua (включений до міжнародної бази
IndexCopemicus), або через сайти відповідних наукових видань інших ВНЗ.
3.
Проводиться
робота
з
розширення
науково-педагогічного
співробітництва з університетами Франції (м. Ле-Ман), Польші (м. Варшава;
м. Ольштин; м. Нови Сонч), Чехії (м. Прага) та Латвії (м. Рига). Проводиться
ро'бота з залучення університетів Німеччини (м. Фрайбергу та інших) до
співпраці в рамках DAAD-програм; кафедрою сумісно з представниками
DAAD в Україні проводяться відповідні тренінги зі студентами ПДАБА
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», зміст та результати
яких висвітлюються на сайті кафедри та сторінках кафедри у соцмережах.
Намічено у 2019 році подання заявок на участь в програмі Erasmus, зокрема в
програмі Жана Моне.
4. Постійно здійснюється підвищення кваліфікації кадрового складу
кафедри через навчання викладачів в аспірантурі (наразі закінчила аспірантуру
та виходить на захист за спеціальністю 08.00.02 - Світове господарство та
міжнародні економічні відносини - один аспірант та навчається в аспірантурі
ще 3 аспіранти), захист кандидатських та докторських дисертацій (найближчі
З роки запланований захист 3-х кандидатських дисертацій), участь в
міжнародних наукових семінарах, стажуваннях, в тому числі закордонних.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів ДВНЗ ПДАБА, перевірки на
місці експертна комісія дійшла таких висновків, що кадрове, навчальнометодичне, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення та якість підготовки
фахівців, науково-дослідна та міжнародна діяльність, внутрішня система
забезпечення якості освітньої діяльності та виконання ліцензійних умов за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти у Державному вищому навчальному
закладі загалом відповідають
установленим вимогам і дозволяють забезпечити державну гарантію якості освіти.
1.
Освітня діяльність в ДВНЗ ПДАБА з підготовки фахівців за освітньо
професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності
292 «Міжнародні економічні відносини» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію
якості вищої освіти.
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2. Стан організації освітнього процесу, навчальний план, пояснювальна
записка відповідають освітньо-професійній програмі «Міжнародна економіка і
бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти та враховують потреби регіону,
підприємств, організацій - замовників фахівців.
3. Кафедри, які забезпечують освітній процес підготовки фахівців за
освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
зі
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»
за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти, мають достатній науково-педагогічний
потенціал. Колектив кафедр за якісними показниками професійної активності
відповідають п. ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів
освіти та Державним вимогам акредитації. Спостерігаються позитивні зміни в
кадровому розвитку, у науковій діяльності, навчально-методичному та
інформаційному забезпеченні освітнього процесу (підготовка і захист
дисертацій, видання монографій, навчальних посібників, підручників, наукових
публікацій у фахових виданнях, які включено до міжнародних наукометричних
баз даних, у тому числі \УеЬо£8сіепсе).
4. Організаційне, навчально-методичне та матеріально-технічне
забезпечення відповідає сучасності та потребам освітнього процесу. У ДВНЗ
ПДАБА створені всі необхідні умови для якісної підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
спеціальності
292
«Міжнародні
економічні
відносини»
за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти.
Вважаємо за необхідне висловити також рекомендації, які не впливають на
рішення про акредитацію, але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців
у ДВНЗ ПДАБА:
інтенсифікувати використання в освітньому процесі сучасних
інформаційних технологій для забезпечення якості підготовки фахівців за
освітньо-професійною
програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»;
- продовжити формування навчально-методичного забезпечення шляхом
підготовку викладачами кафедри навчальних посібників, підручників за
напрямом роботи кафедри;
- зміцнювати зв’язки з вищими навчальними закладами за кордоном з
метою розширення міжнародного співробітництва, обміну досвідом,
поглиблення міжнародної академічної та наукової мобільності науковопедагогічних працівників та студентів академії;
Голова експертної комісії
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- удосконалити науково-дослідну діяльність викладачів кафедри шляхом
збільшення кількості наукових праць у виданнях, які входять до міжнародних
наукометричних баз даних WebofScience, Scopus та IndexCopemicus;
- продовжити проходження викладачами науково-педагогічне стажування
у закордонних вищих навчальних закладах.
За результатами акредитаційної експертизи стану кадрового складу,
матеріально-технічного
та
інформаційного
забезпечення,
аналізу
попереднього досвіду роботи, вважаємо, що ДВНЗ ПДАБА спроможний
здійснювати підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою
«Міжнародна економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні
економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти. З огляду на обсяги фактичного
контингенту студентів за освітньо-професійною програмою «Міжнародна
економіка і бізнес» зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за другим (магістерським) рівнем
вищої освіти пропонуємо зменшити ліцензований обсяг до 50 осіб.
Висновки містять 5 додатків.
Голова експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних відносин
та туризму Хмельницького національного
університету, доктор економічних наук,
професор

І.Є. Журба

Член експертної комісії:
завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин
Центральноукраїнського національного
технічного університету, доктор
економічних наук, професор
З висновками ознайомлений:
В.о. ректора
Державного вищого навчальної
«Придніпровська державна ака,
будівництва та архітектури

Н.І. Верхоглядова

«05» грудня 2018 р.

І.Є. Журба

Додаток 1
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ДОТРИМАННЯ КАДРОВИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ВИМОГ ЩОДО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
ТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ
«МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА І БІЗНЕС» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ
292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМ][ЧНІ ВІДНОСИНИ»
Найменування показника (нормативу)

Значення Фактичне
показника значення
(нормативу) показника

Відхилення
фактичного
значення
показника від
нормативного

1. Кадрове забезпечення освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти підрозділу, де
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти
за спеціальністю
2. Наявність у науково-педагогічних працівників,
які здійснюють освітній процес, стажу науковопедагогічної діяльності понад два роки та рівня
наукової та професійної активності не менше
чотирьох видів та результатів з перелічених у
пункті ЗО Ліцензійних умов
3. Частка членів групи забезпечення, хто має
науковий ступінь та/або вчене звання
4. Частка членів групи забезпечення, хто має
науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання
професора
5. Наявність трудових договорів (контрактів) з
усіма науково-педагогічними працівниками та/або
наказів про прийняття їх на роботу

+

+

+

+

60

100

+40

20

20

-

+

+

-

-

2. Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1. 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

2,7

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

30

30

2.3.
Наявність
інфраструктури:

соціально-побутової

Голова експертної комісії

і
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+0,3

1) бібліотеки, у тому числі читального залу

+

+

-

2) пунктів харчування

+

+

-

3) актового чи концертного залу

+

+

-

4 ) спортивного залу

+

+

-

5) стадіону та/або спортивних майданчиків

+

+

-

6) медичного пункту

+

+

-

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

70

100

+30

Провадження освітньої діяльності
+

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

+

3. Навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
3.1. Наявність опису освітньої програми
3.2.
Наявність
навчального
пояснювальної записки до нього

плану

та

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

+

+

+

Провадження освітньої діяльності
3.3. Наявність робочої програми з кожної
навчальної дисципліни навчального плану
3.4.
Наявність
комплексу
навчальнометодичного забезпечення з кожної навчальної
дисципліни навчального плану
3.5. Наявність програми практичної підготовки,
робочих програм практик
3.6. Забезпеченість студентів навчальними
матеріалами з кожної навчальної дисципліни
навчального плану
3.7. Наявність методичних матеріалів для
проведення атестації здобувачів

-

-

4. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності
Започаткування провадження освітньої діяльності
4.1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та не менш як
закордонними
фаховими
періодичними
п’ять
виданнями
відповідного
або
спорідненого найменупрофілю, в тому числі в електронному вигляді
ваннь
Г олова експертної комісії

дев’ять
найменуваннь
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+4

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

+

+

Провадження освітньої діяльності
+
3.3. 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)
70
3.4. Наявність електронного ресурсу закладу
60
+10
освіти,
який
містить
навчально-методичні
матеріали з навчальних дисциплін навчального
плану, в тому числі в системі дистанційного
навчання (мінімальний відсоток навчальних
дисциплін)
* Примітка:
1. Розрахунок здійснено на наявний та заявлений ліцензований обсяг за спеціальностями
освітніх ступенів бакалавра та магістра ((2235 бак.) х 4 + (1455 маг.) х 2 + (105 асп. д.ф.н.)
х 4) = 12270 особи. 33517,9 м2 / 12270 = 2,7 м2.

Г ол ов а ек сп ер т н о ї ком ісії:

завідувач кафедри міжнародних відносин
та туризму Хмельницького національного
університету, доктор економічних наук,
професор

І.Є. Журба

Ч лен ек сп ер т н о ї ком ісії:

завідувач кафедри міжнародних
економічних відносин
Центральноукраїнського національного
технічного університету, доктор
економічних наук, професор

І.М. Міценко

З в и сн о в к а м и о зн а й о м л ен и й :
В .о. р ек тор а

Державного вищого навчальног
«Придніпровська державна акад
будівництва та архітектури»

Голова експертної комісії

Н.І. Верхоглядова

гТ У
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Додаток 2
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
відповідності стану забезпечення навчального закладу
акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищ ої освіти
Державний вищий навчальний заклад
«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
(назва закладу вищ ої освіти)

МАГІСТР
(освітній ступінь)

29 «М іжнародні відносини»
(галузь знань)

292 «М іжнародні економічні відносини»
(спеціальність)

«М іжнародна економіка і бізнес»
_____________________________ (освітньо-проф есійна п р о г р а м а )____________________________

Фактично

Відхилення

1

3

4

100

100

-

100

100

-

100

100

-

90

100

+ 10

е значення

Назва показника (нормативу)

Нормативи

Значення показника
(нормативу) за освітнім
ступенем
МАГІСТР

2

Якісні характеристики підготовки фахівців
Умови забезпечення державної гарантії якості вищої
освіти
1. Виконання навчального плану за показниками:
перелік навчальних дисциплін, години, форми
контролю, %
2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного
складу за останні 5 років, %
3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних)
працівників,
що
обслуговують
спеціальність
і
працюють у навчальному закладі за основним місцем
роботи, які займаються вдосконаленням навчальнометодичного забезпечення, науковими дослідженнями,
підготовкою підручників та навчальних посібників, %
Результати освітньої діяльності (рівень підготовки
фахівців), не менш е,%
4. Рівень знань студентів з дисциплін циклу загальної
підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %

Голова експертної комісії
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- якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), %
5. Рівень знань студентів з дисциплін циклу
професійної підготовки:
- успішно виконані контрольні завдання, %
- якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і
«4»), %
Організація наукової роботи
6. Наявність у структурі навчального закладу наукових
підрозділів
7. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота
на кафедрах та в лабораторіях, участь в наукових
конференціях, конкурсах, виставках, профільних
олімпіадах тощо)

50

88,89

+38,89

90

100

+ 10

50

83,34

+33,34

100

100

-

+

+

-

+

+

-

Голова експертної комісії:
завідувач каф едри м іж народних відносин
та туризму Х м ельницького національного
університету, доктор економічних наук,
І.Є. Ж урба

професор

Член експертної комісії:
завідувач каф едри м іж народних
економічних відносин
Ц ентральноукраїнського національного
технічного університету, доктор
економічних наук, проф есор

'

І.М . М іценко

З висновками ознайомлений:
В.о. ректора
Д ерж авного вищ ого навчаль
«П ридніпровська держ авна а|
будівництва та архітектури»

Голова експертної комісії

Н.І. В ерхоглядова

І.Є Журба

Додаток З
^

. . а , Ьі.*«.:

А*

Ю
ВНЗ ПДАБА

УЗГОДЖЕНО
Голова експертної комісії

Н.І. Верхоглядова

І.Є. Журба

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт для перевірки залишкових знань студентів освітньо-професійної програми
«Міжнародна економіка і бізнес» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

Назва дисципліни

Група

Інноваційний розвиток
підприємства

МБ-17мп

Чисельність
Час
Аудиторія
Дата
проведення
студентів
Дисципліни циклу загальної підготовки
04.12.20
В-503
8.00
9
18
Дисципліни циклу професійної підготовки

Управління міжнародною
конкурентоспроможністю МБ-17мп
підприємств
Управління міжнародним
МБ-17мп
бізнесом

Викладач

Експерт

проф. Каховська О.В.

Міценко І.М.

9

04.12.2018

9-30

В-503

доц. Алієв Р.А.

Міценко І.М.

9

04.12.2018

11-00

В-503

доц. Квактун О.О.

Журба І.Є.

В.о. начальника навчального відділу

П.М. Нажа

Завідувач кафедри міжнародної економіки

Ю.В. Орловська

Додаток 4

Результати виконання комплексних контрольних робіт під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка і бізнес»
спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

Назва дисциплін
1
Інноваційний розвиток
підприємства

Група

Кількість
студентів,
осіб

«5»

3 них одержали оцінки
«4»
«3»

осіб
%
осіб
%
осіб
%
осіб
%
11
4
8
9
10
5
6
7
1. Дисципліни циклу загальної підготовки

«2»
осіб
12

%
13

16

-

100

88,89

4,22

-

-

100

88,89

4,22

22,22

-

-

100

77,78

4,0

1

11,11

-

-

100

88,89

4,22

3

16,67

100

83,34

4,11

МБ17мп

9

9

11,11

-

9

1
11,11
100,0
3
33,33
5
55,56
9
2. Дисципліни циклу професійної підготовки

МБ17мп

9

9

100,0

2

22,22

5

55,56

2

МБ17мп

9

9

100,0

3

33,33

5

55,56

18

18

100,0

5

27,78

10

55,56

Разом за циклом:

Декан економічну

акультету

3

33,33

5

55,56

Середній
бал

15

3

100,0

Якість
Абсолютна
успішність, успішності,
%
%
14

2

Разом за циклом:
Управління міжнародною
конкурентоспроможністю
підприємств
Управління міжнародним
бізнесом

З’явились
наК К Р

1

П.А. Фісуненко

В.о. ректо

H.І. Верхоглядова

Г олова експ

I.Є. Журба

Додаток 5

Результати виконання перевірки звітів з переддипломної практики
під час проведення акредитаційної експертизи
за освітньо-професійною програмою «Міжнародна економіка і бізнес»
зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» галузі знань 29 «Міжнародні відносини»

Назва дисциплін
1
Переддипломна
практика

Група
2
М Б-17мп

Разом

Кількість
студентів,
осіб

3 них одержали оцінки
«4»
«3»

З’явились
«5»

наК К Р
осіб

%

осіб

%

осіб

%

осіб

%

Абсолютна
успішність,
%

10

11

12

13

14

15

16

33,33

1

11,11

-

-

100,0

88,89

4,44

33,33

1

11,11

-

-

100,0

88,89

4,44

%

3

4

5

6

7

8

9

9

9

100,0

5

55,56

3

9

9

100,0

5

55,56

3

осіб

«2»

Якість
успішності,
%

Середній
бал

Декан економія ного.ф акул ьтету
Ж
"
"

П.А. Фісуненко

В.о. ректо

Н.І. Верхоглядова

Голова ексіх

І.Є. Журба

