
ЕКСПЕРТНІ ВИСНОВКИ
за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Соціологія» 
спеціальності 054 «Соціологія» V

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
у Запорізькому національному технічному університеті

м. Запоріжжя 14 грудня 2018 р.

Згідно з Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від і 9 серпня 2001 року № 978 
та Постановою Кабінету Міністрів України від ЗО. 12.2015. № 1187 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти», і відповідно до 
наказу Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної 
експертизи» від 06.12.2018 №2586-л з метою проведення первинної акредитаційної 
експертизи за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» за 
другим магістерським) рівнем у Запорізькому національному технічному університеті 
експертна комісія МОН України у складі:

Голова експертної комісії:
Туленков
Микола Васильович

Член експертної комісії:
Шапошникова
Ірина Василівна

професор кафедри галузевої соціології 
Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, доктор соціологічних наук, 
професор;

декан соціально-психологічного 
факультету Херсонського державного
університету, доктор соціологічних наук, 
доцент.

у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та 
провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Запорізькому 
національному технічному університеті, пов’язану з підготовкою магістрів за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія»:

-  достовірність інформації, поданої до Міністерства освіти і науки України 
навчальним закладом разом із заявою щодо акредитації напряму пі дготовки;

-  фактичний стан кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, 
інформаційного забезпечення, якісні характеристики підготовки фахівців, внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності навчального закладу та його 
відповідність установленим законодавством вимогам.

За результатами перевірки встановлено:

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ТА НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬОЮ
ПРОГРАМОЮ «СОЦІОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 «СОЦІОЛОГІЯ»

Експертна комісія ознайомилася з оригіналами основних установчих документів 
у Запорізькому національному технічному університеті.

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ) -  заклад вищої освіти, 
державної форми власності, підпорядкований Міністерству освіти і науки України. 
Державна реєстрація юридичної особи була проведена 22.08.2001 р. виконкомом 
Запорізької міської ради (ідентифікаційний код 02070849).

На підставі рішення ДАК МОН України від 30.06.2011, протокол № 88 ЗНТУ 
акредитований за IV рівнем (сертифікат серії РД-ІУ №0849098).

Згідно з наказом МОН України від 15.05.2017 № 93-л Запорізькому 
національному технічному університету' в установленому законодавством порядку 
переоформлена ліцензія на освітню діяльність у сфері вищої освіти. На офіційному веб- 
сайті МОН Украйни розміщено відомості про право здійснення освітньої діяльності 
ЗНТУ (http://mon.gov.ua/activity/poslugi/liczenzuvannya-ta-akreditacziya/test.html).

Форма власності -  державна.
Ректора -  Бєліков Сергій Борисович. Займає цю посаду з 29.10.1997р., 

доктор технічних наук, професор. Стаж педагогічної роботи понад 30 років. З 
2001р. -  Голова ради ректорів Запорізького регіону, член Всеукраїнської Ради 
молодих вчених (1987-1994рр.), член Європейської асоціації інженерної освіти (з 
1999р.), член Академії наук ВШ України (з 1999р.), член Транспортної Академії 
України (з 2001р.). Нагороджений орденом "За заслуги"ІІІ ступеня (2000р.), 
орденом "За заслуги" II ступеня (2009р.), Почесною грамотою ВР України (2004р.). 
З 2003р. -  Заслужений працівник освіти України. У 2008р. отримав Державну 
премію України в галузі науки і техніки.

Освітній процес у ЗНТУ забезпечує кваліфікований науково-педагогічний склад 
5 інститутів, 12 факультетів, 59 кафедр, з яких 42 -  випускових, 16 філій кафедр, 2 філії 
факультетів на підприємствах. Така організаційна структура є логічною, виваженою і 
спрямованою на оптимальне забезпечення освітнього процесу.

Показники діяльності Університету наведено в табл. 1.
Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю оригіналів.
Висновок: експертна комісія констатує, що оригінали усіх засновницьких 

документів, матеріали акредитаційного самоаналізу щодо акредитації за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» в 
Запорізькому національному технічному університеті відповідають Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації.

М.В. ТуленковГолова експертної комісії
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Таблиця 1
Загальна характеристика

Запорізького національного технічного університету

з/п Показники діяльності Кількісні
параметри

1
Ліцензований обсяг вищого навчального 

закладу (осіб) за Переліком 2015 9732

у т.ч. за рівнями вищої освіти:
- бакалавр (осіб) 6285
- магістр (осіб) 3231
- доктор філософії 216

2

Кількість студентів, курсантів, слухачів 
разом:

10504

у т.ч. за формами навчання:
- денна (очна) (осіб) 7909
- заочна, дистанційна (осіб) 2595

3

Кількість навчальних груп (одиниць)
- денна 519
- заочна 436

4

Кількість спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка фахівців (одиниць)

38

у т.ч. за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями:

- бакалавр (одиниць) 38
- магістр (одиниць) 38

5

Кількість кафедр (предметних (циклових) 
комісій), (одиниць) 59

з них випускових (одиниць): 43

6
Кількість факультетів (відділень) 

(одиниць)
13

7

Загальні площі будівель (кв. м) 79726,0 м2
з них:
- власні (кв. м) 76509,0, м2
- орендовані (кв. м) 3217 м2

8
Навчальні площі, які здаються вищим 

навчальним закладом в оренду (кв. м) 972,8
9. Інше -

М.В. ТуленковГолова експертної комісії
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2. ФАКТИЧНИЙ СТАН КАДРОВОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО, 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО, ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЙОГО ВІДПОВІДНІСТЬ УСТАНОВЛЕНИМ 
ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГАМ

2.1.Відповідність кадрового забезпечення за освітньою програмою 
«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» Ліцензійним умовам провадження 
освітньої діяльності закладів освіти

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» забезпечують такі кафедри: випускова кафедра соціальної роботи, а також 
допоміжні кафедри: кафедра кримінального, цивільного та міжнародного права, та 
кафедра охорони праці та цивільного захисту.

Експертна комісія у ході проведення експертизи, з’ясувала, що відповідно до 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти випускову кафедру 
соціальної роботи з 2007 року до цього часу очолює Агарков Олег Анатолійович, який 
має стаж науково-педагогічної роботи 13 років; є автором близько 200 наукових праць, 
серед яких монографії, навчальні посібники, підручники, рекомендовані до вивчення 
Міністерством освіти та науки України та Вченою радою ЗНТУ. Здійснює керивництво 
науково-дослідною роботою кафедри за темою: «Управління соціальними
процесами як наукова галузь та система в умовах інтеграції України у європейське 
співтовариство» (номер НДР 07918)». Закінчив Запорізький державний університет 
у 2002 році, за спеціальностю «Соціальна робота», кваліфікацією соціолога, 
Національну академію державного управління при Президентові України, 2004 р. 
за спеціальністю «Державне управління», кваліфікацією магістра державного 
управління. У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію, вчене звання доцента 
отримав у 2009 р. по кафедрі соціальної роботи. В 2013 р. захистив докторську 
дисертацію на тему «Соціально-політичний маркетинг як технологія управління 
соціальною сферою: концепція і механізми реалізації» за спеціальністю 23.00.02 -  
політичні інститути та процеси. Звання професора присвоєно в 2014 р. по кафедрі 
соціальної роботи.

Група забезпечення підготовки фахівців за освітньою програмою «Соціологія» 
спеціальності 054 «Соціологія» включає в себе: Агаркова О.А. -  доктор політичних 
наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи, що становить 33% від складу 
групи; Баршацька Г.Ю. -  доцент, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи; Щербина С.С.- кандидат соціологічних наук, доцент кафедри 
соціальної роботи.

Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної роботи налічує 6 осіб, з 
них: 1 доктор наук, професор і 5 кандидатів наук, доцентів. Усі науково-педагогічні 
працівники за основним місцем роботи.

Кваліфікація професорсько-викладацького складу відповідає профілю кафедри і 
навчальним дисциплінам за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія».

Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній 
процес підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» відповідає Ліцензійним та Державним вимогам.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін для магістрів за освітньою програмою 
«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» науково-педагогічними працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем роботи, які мають та/або вчене звання 
становить 100% (294 год.), з них які мають науковий ступінь доктора наук 28% (84 год.).

Проведення лекцій, практичних, семінарських та лабораторних занять, здійснення

Голова експертної комісії М.В. Туленков



наукового керівництва магістерськими, курсовими роботами науково-педагогічними 
працівниками, рівень наукової та професійної активності кожного з яких засвідчується 
виконанням за останні п’ять років не менше трьох умов, визначених Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти, становить 100% .

На кафедрі проводиться робота з покращення якісного рівня професорсько- 
викладацького складу шляхом стажування та перепідготовки (підвищення кваліфікації) 
у закладах вищої освіти України та зарубіжжя; на споріднених кафедрах інших 
університетів; участі в наукових українських та міжнародних конференціях (про що 
свідчать опубліковані матеріали конференцій; відповідні дипломи та сертифікати).

Випусковою кафедрою соціальної роботи розробляється перспективна наукова 
тема 07918 «Управління соціальними процесами як наукова галузь та система в 
умовах інтеграції України у європейське співтовариство» (2018-2021 рр.). За 
результатами науково-дослідної роботи за період 2014-2018 рр. співробітниками і 
студентами кафедри було опубліковано понад 250 наукових праць, з них понад 120 
статей у наукових фахових виданнях, численні тези доповідей на конференціях.

Упровадження результатів наукових досліджень до навчального процесу є одним 
з пріоритетних напрямів організації наукової роботи випускної кафедри. Результати 
дисертаційних досліджень та науково-дослідних робіт випускної кафедри 
використовуються в освітньому процесі, для підготовки нових навчальних курсів, у 
науково-дослідній роботі кафедри соціальної роботи

Студенти за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» 
систематично беруть участь у майстер-класах, тренінгах, наукових форумах та 
науково-практичних конференціях студентів, аспірантів та молодих вчених, у 
щорічних Днях Науки ЗНТУ, у конкурсах студентських наукових робіт різноманітних 
рівнів, де неодноразово були призерами.

Заохочення студентів до різноманітних форм науково-дослідної роботи дозволяє 
готувати не лише високоякісних фахівців, але й створювати умови для розвитку 
науково-педагогічної роботи в університеті.

Висновок: кадрове забезпечення освітнього процесу за освітньою
програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» у ЗНТУ відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації.

2.2. Відповідність змісту підготовки та навчально-методичного 
забезпечення підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія» 
спеціальності 054 «Соціологія» Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти

У ЗНТУ на основі стандартів вищої освіти розроблено Освітньо-професійну 
програму (01111) та Освітньо-професійну характеристику підготовки магістрів за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» та іх 
варіативних частин. Виробничі функції фахівця та професійні здатності визначені 
відповідно до вимог ринку праці та трудової діяльності. Зазначені документи 
враховують потреби у фахівцях спеціальності 054 «Соціологія» Запорізької області та 
Південно-східного регіону України.

Навчальний план за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» в установленому порядку пройшов обговорення та затвердження на 
Вченій раді університету (протокол № 9 від 25.04.2017), підписаний ректором. 
Навчальний план передбачає підготовку фахівців на основі бакалаврського диплома 
першого рівня вищої освіти. Загальна кількість кредитів ЕСТ8 за циклами дисциплін
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складає 90, з них: цикл загальної підготовки складає 24,5 кредитів, цикл професійної 
підготовки -  65,5 кредитів.

У робочих навчальних планах та робочих навчальних програмах враховані 
рекомендації МОН України щодо співвідношення аудиторного навантаження та 
самостійної роботи студентів. Для забезпечення самостійної роботи студентів 
розроблено відповідне методичне забезпечення, передбачається робота студентів у 
бібліотеці ЗНТУ, комп’ютерних класах, у яких наявний доступ до мережі Інтернет.

Випускники отримують ґрунтовну фахову підготовку, що сприяє адекватній 
адаптації до умов ринку праці. При складанні навчальних планів враховані принципи 
безперервності теоретичної та практичної підготовки студентів. Освітній процес 
здійснюється відповідно до встановлених вимог.

Для дисциплін, що передбачені навчальним планом за освітньою програмою 
«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія», розроблено програми навчальних 
дисциплін та відповідний комплекс методичного забезпечення.

Комісія засвідчує, що рівень забезпеченості методичними матеріалами становить 
100%. Підготовка навчально-методичної літератури здійснюється викладачами 
відповідних кафедр та реалізується шляхом видання текстів (конспектів) лекцій та 
методичних розробок. Щорічно кафедрою оновлюється близько 20% навчально- 
методичного забезпечення. Рівень забезпечення освітнього процесу за освітньою 
програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» навчальною та довідковою 
літературою, інструктивно-методичними матеріалами, відповідає вимогам МОН 
України. Пакети методичних матеріалів з навчальних дисциплін розміщено на сайті 
ЗНТУ, в блоці «Навчальні дисципліни і курси кафедри соціальної роботи» .

Наявність власної видавничої бази ЗНТУ дозволяє виконувати вимоги МОН 
України щодо забезпечення освітнього процесу науковою, навчальною та навчально- 
методичною літературою. За 2013 -  2018 рр. викладачами випускової кафедри 
соціальної роботи підготовлено і опубліковано методичні рекомендації та курси лекцій 
з дисциплін, котрі забезпечуються кафедрою.

Експертною комісією встановлено, що програми навчальних дисциплін 
відповідають вимогам освітньої програми «Соціологія». Методичні вказівки до 
практичних та лабораторних занять, з організації самостійної роботи студентів, засоби 
контролю знань студентів відповідають цілям та змісту пі дготовки магістрів за даним 
напрямом.

Відповідно до навчального плану магістрів за освітньою програмою 
«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» студенти проходять переддипломну 
практику (стажування) тривалістю 4 тижні. Головними завданнями проходження 
переддипломної практики (стажування) є конкретизація та поглиблення набутих 
теоретичних знань, закріплення професійних навичок та вмінь.

Основними місцями проходження переддипломної практики (стажування) 
студентами, що навчаються за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» згідно із укладеними договорами є підприємства міста та регіону - 
громадська організація «Міський центр допомоги», громадська організація 
«Запорізький науково-методичний центр соціального розвитку», Запорізька обласна 
громадська організація «Південноукраїнський гуманітарний альянс». База договорів 
про співробітництво щороку поповнюється новими організаціями та установами.

Навчальним планом підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія» 
спеціальності 054 «Соціологія» передбачено захист курсових робіт з дисциплін 
«Методологія організації наукової діяльності», «Теорія прийняття рішень». Кафедрою 
розроблено методичні вказівки щодо виконання курсових робіт. Теми курсових робіт
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обираються відповідно до професійних функцій і завдань, компетентностей зазначених 
в освітньо-кваліфікаційній характеристиці «Соціологія» та відповідно до тематики 
наукової діяльності випускової кафедри соціальної роботи.

Перевірка звітів із переддипломної практики (стажування) і курсових робіт 
студентів виявила, що робота проведена на відповідному рівні, завдання виконані у 
повному обсязі, студенти набули необхідний досвід для використання у майбутній 
професійній діяльності. Розбіжність між оцінками звітів складених закладом освіти та 
оцінками експертної комісії відсутня.

Державна атестація студентів, які навчаються за освітньо-професійною 
програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти, проводиться у формі захисту магістерської роботи. Всі теми 
магістерських робіт розглядаються на засіданні кафедри та затверджуються наказом 
ректора. Для ефективного виконання магістерських робіт студенти забезпечуються 
методичними вказівками.

Для удосконалення системи оцінювання якості знань в університеті щорічно у 
березні-квітні проводиться контроль залишкових знань студентів. Випусковою 
кафедрою соціальної роботи розроблено контрольні завдання для дисциплін загальної 
підготовки та циклу професійної підготовки. Комплексні контрольні роботи підписані 
деканом факультету, завідувачем випускової кафедри та ректором представлені на 
кафедрі.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти беруть участь та займають 
призові місця на всеукраїнських та обласних олімпіадах і конкурсах наукових робіт, 
виступають з доповідями на семінарах і конференціях. Щороку на кафедрі соціальної 
роботи організовується робота секції університетської конференції «Тиждень науки», 
де студенти беруть активну участь.

Студенти мають можливість працювати з оригінальними науковими джерелами, 
включаючи фонди електронної бібліотеки ЗНТУ, наукометричні бази даних Scopus, 
Web of Sience та інші.

Висновок: зміст підготовки та навчально-методичне забезпечення за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» в 
Запорізькому національному технічному університеті відповідає Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам 
до акредитації.

2.3. Відповідність матеріально-технічного забезпечення підготовки 
магістрів за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти

Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу в ЗНТУ включає основні 
та допоміжні будівлі, гуртожитки, спортивні та оздоровчі споруди, обладнання та 
оснащення лабораторій і навчальних приміщень, прилади, комп’ютери та інші 
матеріальні цінності. ЗНТУ має власні навчальні приміщення, бібліотеку, гуртожитки, 
спортивні споруди тощо. Загальна площа приміщень становить 33523 м2. Навчальна 
площа на одного студента 3,4 м2.

Кафедра соціальної роботи розташована в 4 корпусі ЗНТУ в ауд. 389 та становить 
24 м2. Приміщення деканату факультету соціальних наук знаходиться в ауд. 390 
становить 36 м2.

За кафедрою «соціальної роботи» закріплено такий аудиторний фонд: а) 
навчальні лабораторії: 1) навчальна комп’ютерна лабораторія ( а. 394 -  105 кв.м.);

2) навчальна комп’ютерна лабораторія ( а. 1/7 -  105 кв.м.); б) інші приміщення:
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1) аудиторія № 492 -  викладацька на 20 місць; 2) аудиторія № 489 -  кафедра 
соціальної роботи; 3) аудиторія № 494 -  кабінет завідувача кафедри.

Усі аудиторії оснащено наочними посібниками, ілюстративним матеріалом. 
Заняття з дисциплін напряму підготовки, що подано до акредитації, також проводяться 
в спеціалізованих лабораторіях і приміщеннях, які знаходяться в загальному 
користуванні.

Нормативи із забезпечення студентів доступом до сучасної комп’ютерної техніки 
та технологій Інтернету витримані повною мірою. Широке використання сучасних 
освітніх технологій застосовується у ході підготовки магістрів за освітньою програмою 
«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія». Спеціалізовані комп’ютерні лабораторії 
забезпечені відповідними програмними продуктами, необхідними для формування у 
майбутніх фахівців умінь, навичок та компетентності з урахуванням вимог сучасного 
виробництва.

Для студентів створена належна соціально-побутова інфраструктура. Студенти 
за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» забезпечені 
місцями для проживання в гуртожитках університету на 100%. Вони мають змогу 
користуватися медичним кабінетом (1 корп. ЗНТУ), їдальнею (1 корп., 2 корп.), 
буфетом (3 пункти харчування в 1 корп., 1 в 3 корп., 1 в 4 корп., 1 в 2 корп.), спортивним 
залом та спортивними майданчиками (спортивний клуб «Мотор Січ» договір оренди 
№933-юр від 24.10.2018р).

Санітарно-технічний стан будівель, рівень охорони праці та техніки безпеки, 
виробничої і протипожежної безпеки відповідають існуючим вимогам та оновлені в 
поточному році.

Висновок: матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» в ЗНТУ 
відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 
та Державним вимогам до акредитації.

2.4. Відповідність інформаційного забезпечення підготовки магістрів за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» Ліцензійним 
умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти

Бібліотека ЗНТУ має достатню кількість добре оснащених приміщень (загальна 
кількість місць у читальних залах -  454, кількість читальних залів -  8). Книжковий фонд 
бібліотеки ЗНТУ складає 884717 примірників навчальної, наукової та методичної 
літератури та інших матеріалів. Бібліотека забезпечує доступ читачів до електронних 
ресурсів, обладнана двома серверами, 7 сканерами, 7 принтерами, двома ксероксами, 
одним багатофункціональним пристроєм та 76 комп’ютерами, які об’єднані в єдину 
інформаційну мережу.

Для забезпечення наукової роботи магістрантів, аспірантів та науково- 
педагогічного персоналу бібліотека ЗНТУ проводить систематичну передплату 
періодичних фахових видань (зокрема, 6 періодичних видань за освітньою програмою 
«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія»).

Випускова кафедра соціальної роботи доповнює бібліотечний фонд власними 
виданнями:

1. Управління соціальними процесами: навч. посіб. / О.А. Агарков (керівник авт. 
кол.), Г.Ю. Баршацька, В.В. Дударьов, В.О. Коваль, В.В. Кузьмін, В.М. Попович,
О.О. Турба, С.С. Щербина. -  Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. -  220 с.;

2. О.А. Агарков. Соціально-політичний маркетинг: теоретичний і практичний 
аспекти: [Монографія] / О.А. Агарков. -  Запоріжжя, «Просвіта» 2011. -  316 с.;
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3. О.А. Агарков, Д.Ю. Арабаджиев, Т.В. Єрохіна, В.М. Попович. Зв’язки з
громадськістю: історико-теоретичні аспекти: [Монографія] / О.А. Агарков,
Д.Ю. Арабаджиев, Т.В. Єрохіна, В.М. Попович. -  Запоріжжя: «Просвіта», 2013.- 
262 с.;

4. Арабаджиев Д. Ю. Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні 
[Монографія] / Д. Ю. Арабаджиев. -  Запоріжжя: «Просвіта», 2014. -  314 с.;

5. Технології соціальної роботи: навч. посіб. Під грифом МОН України/
0 . А. Агарков (керівник авт. кол.), Д.Ю. Арабаджиев, Т.В. Єрохіна, В.В. Кузьмін,
1. В. Мещан, В.М. Попович. -  Запоріжжя : Мотор Січ, 2015. -  487 с.;

6. Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні: монографія / О.А. Агарков 
(керівник авт. кол.) В.В. Кузьмін, І.В. Мещан, В.М. Попович, ГЮ . Баршацька, 
Л.О. Петренко, А.А. Согорін, Є.О. Внуков. -  Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. -  312 с.;

7. Попович В.М. / Взаємозв’язок соціального вчення Правосавної Церкви і 
богословської освіти: теоретичний і практичний аспекти: монографії/В.М. Попович. -  
Житомир : Видавець Євенок О.О., 2017.-312 с.

Кількість підручників, навчальних посібників, періодичних видань та наукової 
літератури, що забезпечує належний рівень підготовки студентів, відповідає 
нормативам.

Випускова кафедра соціальної роботи має власну сторінку на сайті ЗНТУ для 
студентів та викладачів створено репозитарій, який містить навчально-методичну 
літературу за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія».

Стан забезпечення навчального процесу навчальною, нормативною і довідковою 
літературою, фаховими періодичними виданнями є достатнім.

Висновок: інформаційне забезпечення освітнього процесу за освітньою 
програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» в ЗНТУ відповідає 
Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти та 
Державним вимогам до акредитації.

3. ВІДПОВІДНІСТЬ ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАГІСТРІВ ЗА 
ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ «СОЦІОЛОГІЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 054 
«СОЦІОЛОГІЯ» ДЕРЖАВНИМ ВИМОГАМ ДО АКРЕДИТАЦІЇ

3.1. Формування контингенту студентів
Організацію прийому до ЗНТУ здійснює приймальна комісія, яка щорічно 

затверджується наказом ректора університету і діє згідно із типовим Положенням про 
приймальну комісію вищого навчального закладу України та Положенням про 
приймальну комісію Запорізького національного технічного університету.

У ЗНТУ щорічно складаються та затверджуються Правила прийому до 
університету, розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів 
України на підставі наказу Міністерства освіти і науки України у поточному році.

Ліцензований обсяг підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія» 
спеціальності 054 «Соціологія» становить 60 осіб.

Вступ для підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія 
спеціальності 054 «Соціологія» відбувається на конкурсній основі за результатами 
фахового випробування та складання іспита з іноземної мови із урахуванням 
рейтингової оцінки, яка складається із середнього бала з фахового випробування та 
іноземної мови і середнього бала Додатка до диплома.

Складовими процесу формування контингенту студентів є: профорієнтаційна 
робота кафедри; договірна робота із суб’єктами господарювання різних організаційно- 
правових форм та форм власності; вивчення регіональних потреб у фахівцях; рекламна

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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кампанія; використання засобів масової інформації тощо.
У ЗНТУ в межах комп’ютерно-інформаційної мережі для автоматизації роботи 

приймальної комісії функціонує система «Абітурієнт», яка спрощує облік, пошук, 
формування списків, обробку результатів вступних випробувань, статистику^, 
формування наказів про зарахування.

Висновок: таким чином, викладачі випускової кафедри разом із
приймальною комісією проводять профорієнтаційну та агітаційно- 
роз’яснювальну роботу у вигляді виступів і оголошень на обласному радіо і 
телебаченні, в обласній та місцевій пресі, проведення Дня відкритих дверей.

3.2. Якісні характеристики підготовки фахівців
Дня визначення рівня підготовки магістрів за освітньою програмою 

«Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» в ЗНТУ експертною комісією були 
проведені комплексні контрольні роботи (ККР) розроблені відповідно до програм 
навчальних дисциплін.

Контрольні заміри знань студентів здійснювалися відповідно до затвердженого 
графіка (додаток 1) за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» з таких навчальних дисциплін: «Теорія прийняття рішень», «Кадрова 
політика в державній службі», «Управління соціальними процесами».

За результатами перевірки виконаних комплексних контрольних робіт у ході 
акредитаційної експертизи за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» експертна комісія встановила (таблиця 2), що рівень знань студентів із 
відповідних циклів становить:

-  з циклу загальної підготовки абсолютна успішність становить 100,0%, якість 
підготовки 100%, середній бал -  4,16, відхилення середнього бала -  0,17, що є в межах 
допустимого.

-  з циклу професійної підготовки абсолютна успішність становить 100,0%, якісна 
-100%, середній бал -  4, відхилення середнього бала -  0,25, що є в межах допустимого.

Висновок. Якісні характеристики підготовки фахівців за освітньою
програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» відповідають Державним

•••вимогам до акредитації.

4. АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Внутрішньо університетська програма забезпечення якості освіти в ЗНТУ, крім 
моніторингу багатьох кількісних показників, спрямована на підтримку системи 
цінностей, традицій, норм (як загально університетського рівня, так і субрівнів 
академічних підрозділів -  інститутів, факультетів, кафедр), які й визначають 
ефективність функціонування Університету.

Опис внутрішньої системи забезпечення якості в ЗНТУ та його структурних 
підрозділах містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в навчальному 
закладі та використання її здобутків в освітньому процесі; використання локальної 
системи управління якістю та стандартів закладів вищої освіти; схему функціонування 
внутрішньої системи забезпечення якості та розподіл відповідальності між 
структурними підрозділами та посадовими особами; результативність системи 
забезпечення якості, її моніторинг та вдосконалення.

Висновок: експертна комісія вважає, що внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 
«Соціологія» в ЗНТУ відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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5. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ (ПРИПИСІВ) ОРГАНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ, А ТАКОЖ 
ВІДОМОСТЕЙ ПРО СКАРГИ ЮРИДИЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ОСІБ

У період з 9 жовтня по 19 жовтня 2017р Запорізьким міськрайонним управлінням 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій було проведено планову перевірку 
дотримання Запорізьким національним технічним університетом державного 
законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту. За 
результатами перевірки було зроблено наступні зауваження: заборонити використання 
у приміщеннях електроплит, електрочайників та обігрівачів, за винятком спеціально 
обладнаних; заборонити замикання евакуаційних виходів №1 та №2 на замок; 
розмістити переносні вогнегасники шляхом навішування на вертикальні конструкції на 
висоті не більше 1,5м від рівня підлоги до нижнього торця вогнегасника і на відстані 
від дверей достатній для її повного відчинення.

Зроблені зауваження взяті адміністрацією ЗНТУ до уваги та підтверджуються 
перевіреним експертною комісією планом заходів щодо усунення порушень вимог 
Законодавства у сферах пожежної, техногенної безпеки, цивільного захисту 
Запорізького національного технічного університету згідно із Приписом № 447 від 
19.10.2017 р. та Актом перевірки додержання вимог законодавства у сферах пожежної, 
техногенної безпеки, цивільного захисту ЗНТУ № 448 від 19.10.2017р. Відповідно до 
термінів усунення недоліків констатуємо, що станом на 06.06.2018 р. усі заплановані 
заходи виконано.

Висновок: з боку юридичних і фізичних осіб претензій щодо освітньої 
діяльності університету із підготовки фахівців за заявленою до акредитації 
спеціальністю не надходило.

6. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів Запорізького національного 

технічного університету щодо акредитації підготовки здобувачів вищої освіти за 
освітньою програмою «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» за другим 
(магістерським) рівнем та перевірки результатів діяльності безпосередньо у закладі 
вищої освіти, експертна комісія дійшла висновку, що провадження освітньої 
діяльності відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг та Державним 
вимогам до акредитації.

З метою вдосконалення освітнього процесу підготовки фахівців в 
Запорізькому національному технічному університеті експертна комісія вважає за 
доцільне висунути пропозиції рекомендаційного характеру, які суттєво не 
впливають на рішення про акредитацію, проте сприятимуть поліпшенню якості 
підготовки здобувачів вищої освіти, зокрема:

1. Активізувати науково-дослідницьку діяльність викладачів випускової 
кафедри та збільшити кількість публікацій результатів досліджень у 
виданнях, котрі входять до міжнародних науковометричних баз (у тому числі 
рекомендованих МОН України Web of Science, Scopus).

2. Посилити роботу з налагодження міжнародних наукових зв’язків та 
стажування науково-педагогічних працівників кафедри за кордоном.

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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3. Посилити співпрацю з соціальними інституціями, котрі функціонують в 
межах інклюзивного освітнього середовища.

Загальний висновок: експертна комісія вважає за можливе акредитувати 
освітню програму «Соціологія» спеціальності 054 «Соціологія» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному 
університеті

Голова експертної комісії:
професор кафедри

галузевої соціології Київського
-7національного університету 

імені Тараса Шевченка, доктор 
соціологічних наук, професор.

Член експертної комісії:
декан соціально-

психологічного факультету
Херсонського державного
університету, доктор
соціологічних наук, доцент.

І.В. Шапошникова

«14» грудня 2018 р.

С.Б. Бєліков

О.А.Агарков

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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Зведені відомості про дотримання
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти 

в Запорізькому національному технічному університеті 
для підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія»

спеціальністю 054 «Соціологія»
КАДРОВІ ВИМОГИ

щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
*

Фактичне
значення

показника

Відхилення
фактичного

значення
показника

від
нормативног

0
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ + відхилень
немає

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

три особи, що 
мають 
науковий 
ступінь та 
вчене звання, з 
них один 
доктор наук 
професор

відхилень
немає

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

+ + відхилень
немає

2) наукового ступеня та вченого 
звання за відповідною або 
спорідненою спеціальністю

не
передбачено

не
передбачено

не
передбачено

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

+ + відхилень
немає

Провадження освітньої діяльності
4. Наявність групи забезпечення 
освітньої діяльності, яка складається з 
науково-педагогічних працівників:
1) які мають науковий ступінь та/або 
вчене звання 60 100 +40

Голова експертної комісії " М.В. Туленков
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2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

20 33 +13

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання

не
передбачено

не
передбачено

не
передбачено

5. 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 
чотирьох умов, зазначених у пункті 
ЗО ліцензійних умов

підпункти 
1-18 пункту 
ЗО
ліцензійних
умов

всі викладачі
кафедри
мають не
менше
чотирьох
умов,
зазначених у 
пункті ЗО 
ліцензійних 
умов

відхилень
немає

5. 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 50 100 +50
2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

25 28 +3

3) які мають науковий ступінь 
доктора наук та вчене звання
6. 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, ін
новаційної або творчої роботи за 
фахом

15 100 +75

2) практичної роботи за фахом

Г олова експертної комісії М.В. Туленков
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7. 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 
чотирьох вимог, зазначених у пункті 
ЗО ліцензійних умов

Пункту ЗО 
Ліцензійних 
умов

100 % науково-
педагогічні
працівники
відповідають
нормативному
рівню
активності

—

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

3)з науковим ступенем або вченим 
званням
9. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх на роботу

+ + —

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМС 
щодо матеріально-технічного забезпечення освіта

освіти

г и
[ЬОЇ діяльності у сфері вищої

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативног 

0
Започаткування провадження освітньої діяльності
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 3,4 +і

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій)

зо 53% відхилень
немає

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі читального 
залу + + відхилень

немає
2) пунктів харчування + + відхилень

немає
3) актового чи концертного залу + + відхилень

немає
4 )спортивного залу + + відхилень

немає
5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків + + відхилень

немає
6) медичного пункту + + відхилень

немає
4. Забезпеченість здобувачів вищої 
освіти гуртожитком (мінімальний 
відсоток потреби) 70 100 +30

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, що необхідні для 
виконання освітніх програм

+ + відхилень
немає

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

освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативног 

0
Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису освітньої 
програми + + відхилень

немає
2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього + + відхилень

немає
Провадження освітньої діяльності

3. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + відхилень
немає

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни навчального 
плану

+ + відхилень
немає

5. Наявність програми практичної 
підготовки, робочих програм практик + + відхилень

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

+ + відхилень
немає

7. Наявність методичних матеріалів 
для проведення атестації здобувачів + + відхилень

немає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника
(нормативу)*

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 
значення 
показника від 
нормативног 
0

Започаткування провадження освітньої діяльності

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

6 +і

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

+ + відхилень
немає

Провадження освітньої діяльності

Голова експертної комісії
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3. Наявність офіційного веб-сайта 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова / 
видавнича/атестаційна (наукових 
працівників) діяльність, зразки 
документів про освіту, умови для 
доступності осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення 
до приміщень, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація)

+ + відхилень
немає

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)

+ + відхилень
немає

Голова експертної комісії:
професор кафедри

галузевої соціології Київського 
національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор 
соціологічних наук, професор.

Член експертної комісії:
декан

психологічного
Херсонського
університету,

соціально-
факультету
державного

доктор
соціологічних наук, доцент.

«14» грудня 2018 р.

«З експертними 
Ректора
Запорізького наї 
університету, до 
професор

Завідувач кафедри, 
доктор політичних

С.Б. Бєліков

О.А.Агарков

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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Відомості про дотримання Державних вимог до акредитації 
у Запорізькому національному технічному університеті 

для підготовки магістрів за освітньою програмою «Соціологія» 
спеціальності 054 «Соціологія»

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення
фактичного

значення
показника

від
нормативи

ого
1 2 3 4

Відповідно до наказу МОН № 689
Якісні характеристики підготовки фахівців
1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, 
%

100 100 —

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

100 100 —

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

100 100 —

2. Результати освітньої діяльності 
(рівень підготовки фахівців), не менше 
%
2.1. Рівень знань студентів з циклу 
загальної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 100 +50

2.2. Рівень знань студентів з циклу 
професійної підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

М.В. ТуленковГолова експертної комісії
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2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 100 +50

2.3. Рівень знань студентів зі 
спеціальної (фахової) підготовки:
2.3.1. У спішно виконані контрольні 
завдання, % 90 - -

2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 - -

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

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

+ + —

Голова експертної комісії:
професор кафедри

галузевої соціології Київського 
національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор 
соціологічних наук, професор.

Член експертної комісії:
декан

психологічного
Херсонського
університету,

соціально-
факультету
державного

доктор
соціологічних наук, доцент.

«14» грудня 2018 р.

«З експертними висцовї^ 
Ректора _
Запорізького національного 
університету, Д(^0|І/'ГЄ?ЩІ1 
професор

Завідувач кафедґ . 
соціальної роботи 
доктор політичних наук, професор ./V

С.Б.Бєліков

О.А.Агарков

Голова експертної комісії М.В. Туленков
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Зведена відомість
результатів комплексних контрольних робіт 

за освітньою програмою «Соціологія» спеціальності «054 Соціологія» 
в Запорізькому національному технічному університеті_______

№
з/
п

Назва навчальної 
дисципліни, за якими 
проводився контроль

Гр
уп

а

Кі
ль

кі
ст

ь 
ст

уд
. о

сі
б

З'яв]
на

ЙЛОСЯ

ККР
з них одержали оцінки
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ю

тн
а
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пі

ш
ні
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ь,
%

Як
іс

ть
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пі
ш
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ст

і,
ОА

Се
ре

дн
ій

 б
ал

ос
іб £

«ВІДМ ІН НО » «добре» «задовільно» «незадо
вільно»

ю
О
О

ч®
о4

ю
‘о
о

чО
о4

ю
о
о

чРОЧ
ю
О
О

Ч©оч

ОКР магістр
Дисципліни циклу загальної підготовки

1 Теорія прийняття рішень СН 513м 3 3 100% - - 3 100 - - - - 100% 100% 4
2 Кадрова політика в 

державній службі СН 513м 3 3 100% 1 33 2 67 - - - 100% 100% 4,33

Всього за циклом 3 . 3 100% - - 100% 100% 4,16
лДисципліни циклу прос юсійної підготовки

4 Управління соціальними 
процесами СН 513м 3 3 100% - - - 3 100 - - - - 100% 100% 4

Всього за циклом 3 3 100% 100% 100% 4
Всього 3 3 100% 100% 100% 4,08

Ректор
Запорізького національного технічного 
університету, доктор технічних наук, 
професор С.Б. Бєліков

Голова експертної комісії М.В. Туленков



Г рафік
проведення комплексних контрольних робіт 

студентами СН-513м факультету соціальних наук 
Запорізького національного технічного університету

Назва
навчальної
дисципліни

Дата та час 
проведення 

ККР
Навчальна
аудиторія

Навчальні
групи

Кількість
студентів Викладач Експерт

Цикл загальної підготовки
Теорія
прийняття
рішень

12.12.2018
11.55 298 СН-513м 3 Агарков

О.А. •

Кадрова 
політика в 
державній 
службі

13.12.2018
11.55 298 СН-513м 3 Агарков

О.А.

Цикл професійної підготовки
Управління
соціальним
и
процесами

14.12.2018
11.55 298 СН-513м 3 Щербин

аВ.В.

Декан факультету соціальних наук 
кандидат філософських наук, доцент

Завідувач кафедри До. ^
соціальної роботи
доктор політичних наук, професор

УТ.О. Гайворонська

О. А. Агарков

Голова експертної комісії .В. Туленков


