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BиСHoBки
ексПepTнoi кoмiсiТ rцoдo aкpеДитaцii
дiяльностi з нaДaIIHя освiтнiх ПoсЛyг

пiДгoтoBки мaгiстpiв
зa oсвiтHЬo.Пpoфeсiйною Пpoгрaгиoro

Елeктpичнi сисTeп{и i кoмплeкси TрaIIсПopTtIих зaсобiв
141 ЕлекTpoенерЦеTикa' еЛeкTротеxнiкa Ta eЛeкTрoмеханiкa

гaлyзi ЗнaнЬ 14 EлекTpиЧHa iнженеpiя
y ХapкiвсЬкoмy нaцiонaЛЬнoМy yнiвеpситетi мiського

гoсПoДapсTBa iменi O.M. Бекетовa



z

ЕксПЕPTI{иЙ BисIIoBoк

aкpеДиTaцiйнoi eксПepTиЗи щoДo пiДгoтoBки мaгiстpiв
зa oсвiтнЬo.Пpoфесiйнoю ПpoгpaМoю Електpичнi систeми i

кoMПЛекси TpaнсПopTIIих зaсoбiв iз спецiaльнoстi 141
ЕлектpoeнеpгeTикa' eЛекTpoтехнiкa Ta eЛекTpolt{ехaнiкa гaлyзi

ЗнaнЬ 14 ЕлeкTpиЧHa iнжeнeрiя
y ХapкiвсЬкoмy нaцioнaЛЬнoмy yнiвеpситeтi
мiськогo гoсПoДapсTBa iменi o.M. Бeкeтoвa

Згiднo з Пoлoя<ен[IяM Пpo aкpеДитaцiro BищИx нaBчaЛЬниx ЗaкЛaдiв i
спецiaльнoстей y Bищиx IIaBчaЛЬних ЗaкЛaДax Ta BищИx пpoфесiйниx
yЧиЛиЩaх, ЗaTBrpд{x{ениМ ПocTaнoBolo Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 9
сrpПrrя 2001 p. J$ 97B, зi змiнaми, BIlесrHиМи згiднo з ПoстaнoBaMи Кaбiнетy
Мiнiстpiв УкpaТни Jю 1124 вiд 31.10.201 1 p.,  J ' ]Ъ 801 вiд 15.08.2012, J\гэ 692 вiд
18.09.2013 p.,  Jю 507 вiд 27.05.20|4 P' , .Гa Зa HaкaЗoм МiнiстеpсTBa oсвiти i
rrayкИ УкpaТни J\Ф 405 вiд 08.\2.20111 p., rксПrpтнa кoмiсiя МiнiстеpОTBa oсвiти
i нayки УкpaТни y склaдi:

Ciн.ryк Oлег Mиколaйoвич _ зaвiдyвau кaфедpи rЛrкTpoМеxaнlчt{иx сисTrМ
aBToМaTизaцii B ПpoМИслoвoстi i нa тpaнспopтi

!еpNсaвнoгo BищoГo нaBЧaЛЬнoГo ЗaкЛaДy

<КpивopiзькиЙ, нaцioнaльниir yнiвеpсиTеT))'

iffiH. 
теxнiчниx нayк' пpoфесop' ГoЛoBa

Aндрiснко Петpo lмитpовин зaвiдyвav кaфедpи еЛекTpиLIних Ta
еЛrкTpoнниx aпapaтiв Зaпopiзькoгo
нaцioнaлЬнoГo технiчнoгo yнiвеpсиTеTy,

ЦoкTop теxнiчниx нayк' пpoфесop, екcПеpT

У пеpioд з 18.|2,2017 p. Пo 20.|2,2017 p. BкЛЮЧнo poЗГЛЯнyЛa пozцaнi
Xapкiвським нaцiонaлЬIIиM yнiвеpсиTrToM мiськoгo ГoсПoДapсTBa

iменi o.М. Бекетoвa мaтеpiaли i безпoсеpеДrrЬo B нaвЧaЛЬнoМy зaклaДi

пеpевipилa ДoсToBipнiсть iнфopмaцii, щo ПoДaнa Дo Miнiстеpствa oсвiти i

нayкИ УкpaТни paЗoМ iз зaявolo нa ПpoBеtенllя aкprДИTaцiТ, стaн кaДpoвoГo,

мaтеpiaльнo-теxнiчHoГo' нaBчaЛЬнo-МеToДИЧнoГo Ta iнфopмaцiйнoгo

зaбезпечення HaBЧaЛЬHo-BиxoBI{oгo Пpoцrсy' вiДпoвiДнoотi освiтньoТ

дiяльнoстi деprкaBниМ BИМoГaМ Щo.цo пiдгoтoвки фaхiвцiв ЗaЯBЛеHoГo

oсв iтньoгo p iвня.
У пiдсyмкy кoMПЛексy ексПеpTIIoгo oцiнroBaння кoмiсiя кolIсTaTyс:

Гoлoвa кoмiсiТ o. M. Ciнuyк



1. Зaгaльнa хapaкTеpисTикa oсвiтньоi Дiяльностi Хapкiвського
нaцiонaлЬнoгo yнiвеpсиTеTy мiськогo ГoсПoДaрсTвa iменi o.M. Бeкетовa

Хapкiвський нaЦioнaльниil yнiвеpситет мiськoгo гoсПoДapсTвa iменi
o. M. Бекетoвa (ХHУМГ iм. o. M. Бекетoвa) зaснoвaътий y 1922 Poцi с
нaйстapirпиM B Укpaiнi BищиM IIaBчaЛЬHиМ ЗaкЛaДoМ, щo ГoTy€ фaxiвцiв y
гaлузi мiськoгo ГoсПo.цapсTBa.

ХнУМГ iм. o. M. Бекетoвa пiДпopЯДкoBaнo MiнiстеpсTBy oовiти i нayки
УкpaТни. opгaнiзaцiйнo-пpaBoBa фopмa ХнУMГ iм. o. M. Бекетoвa

Деp}кaBFIиiт виЩиЙ IIaBчaJIЬниЙ зaклaД,. Фopмa BЛacнoсTi - деprкaвнa.
Pектop Хapкiвськoгo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpсиТrTy мiськoгo

ГoсПoДapcTBa iменi o.M. Бекетoвa Бaбaeв Boлoдимиp MикoлaйoвИч

ДoкTop нayк З ДеpжaBIIoГo yпpaвлiння, пpoфесop, Лaypеaт Деp)кaBlroТ шpемiТ в
гaлyзi apxiтектypи, Зaслyя<ений бyлiвельник УкpaТни, ПouеcниЙ ГpoMaДЯFrин
мiстa Хapкoвa, aкa.цемiк Miх<нapoДнoi iнженеpнoТ aкaДемiТ.

Ha пoсaДi pектopa ПpaцЮr з 2011 poкy' aBTop tloнaД 100 нayкoBиx
poбiт, винaxoдiB Ta ПaTентiв.

УнiвеpсиTеToМ ПpoTягoМ бiльrш як 90-piuнoТ iстopiТ свoгo iснyвaння
зpoбленo знaчний BI{rсoк y сTвoprння i poзвИToк нaцioнaльнoТ мyнiципaльнoТ
сиcTеМи. Зa цей пpoмi>кoк чaсy пiдгoтoвлrнo Пoнaд 100 тис. фaxiвЦiв.

Bипyскники yнiвеpсиTеTy кopисTyIoTЬся ПoПиToМ I{a пpoвiдниx
пiдпpисмсTBax мiськoгo ГoсПoДap c.ГBa, y сфеpi ПoсЛyГ' зaймaroть кеpiвнi
ПoсaДи B сисTеMi yпpaвлiння х{иTЛoBo-кoМyнaЛЬнИМ гoсПoДapсTBoМ' B opГaнax
мiсцевoгo i деp>кaBIIoГo yпpaвлiння.

У 2008 poцi ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa пpoйшoв ЧеpГoBy Дrpх{aBIIy
aкpеДиTaцiiо i pirпенням ДAК УкpaТни вiд 1 ЛиПня 2008 p. (пpoтoкoл J\Ъ 72)
визнaниЙ aкpеДИToBaHиМ зa IV piвнем (сеpтифiкaт: сеpiя PД- IV N9 2124481
вiд 05 .06.20l3 p.).

Biдпoвiднo Дo BИМoГ МoH Укpaiни, ДiroчoТ нopМaTиBнoТ дoкyментaцiТ в
yнiвеpситетi, ПpoBе.цrнo poбoтy Пo пеpеoфopМЛеHHro y BсТaHoBЛенoМy
ЗaкoнoДaBcTвoМ ПopяДкy лiцензii нa oсвiтнro Дiяльнiсть тa сеpтифiкaTи Пpo
aкprДиTaцiю зa ItoBиМи спеЦiaльнoсTяMи (Пеpелiк 2015 p.). BiдпoвiДнo нaкaЗy
MoH УкpaТни Nэ I22-л вiд 09.06.2017 p. (ГIpo пеpеoфopМЛеt{ня лiцензiй>
Хapкiвський нaЦioнaльний yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTвa iменi o.М.
Бекетoвa \,{aс ПpaBo нa зДiйснення освiтньoi Дiяльнoс:t.i у сфеpi виIl1oТ освiти
пi,U.t.l.говки NloЛo.цшrиX спецiaлiстiв, бaкaлaврiв, сгlеЦiarriс.t-iв. п'taг.iс.t.рiв.

доктopiв фiлософii.
.{о склaДy УнiвеpсиTеTy сTpyкTyp}lo BXollЯТЬ] вiсiм (lartyль.ге.лiв. l{Ba

ttо;lеДxti - xtитЛoBo-ltoMyHaльний Ta еЛекTpомеxaнi.trlий, нaвЧajlЬI{O-ttayковий

itlститyr: пiдготoвки кaдpiв вищoТ квaлiфiкaцiТ, нaвuilЛЬ}{o-l.{аyкoвий iшстtатут

гt iсля:lt ,tплошrнoТ oсвiти, ЗaoalнoГo (дистaнцiйнoгo) IIaBttt i i_ lI lя l .а l t iдвit i l lс lII lЯ

квaлiфirtaЦiТ' Центp дoyнiвspcиTrTсЬкoТ oсвiти i кap,срИ, Нayl(ot]o-Дoсjli/lнi гa
irrrrli пiдрозДiли. Зaгaльнa чисельнiсTЬ cTy.центiв пoнaД 9 .гис. осiб.

B цiлoмy нa aнaлiзyсмий чaс УнiвеpсиTrT нaДa€ oсвiтнi ПoсЛуГИ Ha
бaкaлaвpсЬкoМy piвнi зa 2I спецiaльнiстю з 48 oсвiтнix пpoгpaм' B ТoN{y числi

Гoловa кoмiоiТ o. M. Ciнuyк



i 5 oсвiтнix пpoгpaм зi скopoчеHиМ теpмiнoм HaBчaI{нЯ.
Ha мaгiстrpcЬкoМy piвнi пiдгoтoвкa здiйснroСTЬсЯ зa |] спецiaльнoсTЯMи

пo 39 освiтнiм ПpoГpaMaм, 5 з якиx oсвiтньo-нayкoвi.
ПiДгoтoвкa ДoкTopiв фiлoсoфiТ здiйснtoсTЬсЯ зa |4 спецiaльнocTяMи.
13 Унiвеpситетi TaI(o)к нaBчaIoTЬся б.llизькo 400 iнoземцiв з 23 кpaТrt

свiтy.
3ttiк.llивим acПекTol\4' y Дiяльностi Унiвеpсите.гy сl мiяtнapоДНс

спiiзробiтнIlЦTBo. Унiвеpситет пiдтpимyс тiснi нayкoвi Й дi;roвi l]tl,ЯЗКи З
BишIиМи нaBчaлЬFlиМи ЗaкЛaДaпаи, I iayкoвиМи Ta , l lослi l . iниl lЬI\ИMи
оpгaнiзaцiями бaгaтьoх кpaТн свiт1,, y ToMy чис.iti Bе;rикoi Бритaнii,
Нiшце.t.Iини, Кaнaди, БoлгapiТ, Пoльщi, ЧехiТ, ФpaнцiТ, tШвецiТ Ta iнrшllx.
УнiвеpсиTrТ € чЛенoМ Mbкнapoднoi aсoцiaцiТ yнiвеpситетi,в, 1\,{0рr}]( ittстl.tтутiв
ГpсlNl?}llсЬкoГo aдмiнiстpyBaнН'Я ldентpaльнoi.тa Сxiднol' eвpопи. С посr.iйниш,l
yllaсПикoм мirкнapoД}IиХ гpaнToBиХ ПpoГpaМ.

УнiвеpсиTеT Мaс ДoсTaTнIo мaтеpiaльнo-технiчнy бaзy, кoTpa щopiuнo
ПoПoBt{IoсTЬсЯ нoBИMИ yuбoвими сПopyДaMи. B yнiвеpситетi poЗBиненa
сoцiaльнya iнфpaстpyкTypa. Стaн нaвЧaЛЬниx пpимiщень ХHУMГ iменi
o. М. Бекетoвa вiдпoвiдaс сaнiтapнo-гiгiснiчним нopМaM, BиMoГaМ ПpaBИЛ
Пoжет(нoТ безпеки, будiвельним HopМaМ, Щo пiдтвеpлx{rнo вiдпoвiдними
ДoкyМеI{TaМи. Усi пpaцiвники Ta сTyдrHTи ДoTpиMyIoTЬся BиМoГ технiки
безпеки, виpoбниuoТ сaнiтapнoТ Ta Пoя{rxtнoi безпеки. HaвЧaЛЬнo-Bиxoвний
Пpoцеc зaбезпеч ениЙ ay.циTopним фoндoм, aдмiнiсTpaТИBtl ими i дoпoм iтсни ми
пpимiщеннЯМи.

Barкливoro скЛaДoBolo зaбезпечеHня HaBчaЛЬнo-BИxoBIIoгo Пpoцrсy У
ХapкiвськoМy нaцioнaльHoМy yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iменi o.M. Бекетoвa e сyчaснa бiблioтекa. З 2007 poкy ПpaцroС ЗaЛ
iнфopмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoнниi'l читaльний зaл). Безкoпlтoвний ДoсTyП
дo yсix pесypсiв в бiблioтецi зaбезПечyloTЬ aвТoМaTИзoвaнi poбoui мiсця тa
Зoнa Wi-fi ПoкpиTTЯ B yсix пpимiщеннЯХ бiблioтеки. Знaннy poЛЬ У
iнфopмaцiйнo-метoДИЧHoМy зaбезпеченнi нaвчaльнoТ poбoти стyДентiв Тa
виклaДaчiв Зa ДисЦиплi}IaMИ нaBчaЛЬHoГo ПЛaнy вiдiгpaс I]ифpовий
pепoзитopiй yнiвеpсиTrTy, якиЙ с oДниМ З кpaщиx B УкpaТнi Ta
ЗapеСсTpoвaниЙ y мiя<нapoДнoМy pесстpi ROAR.

Haвчaльнo-лaбopaТopнa бaзa BИПyскoBИх Ta зaбезпечyЮЧиx кaфедp
пoвнiстrо зaбезпечyе ПpoBе.цr}Iня ay.циTopниХ ЗaHЯTЬ нa сyчaснoMy piвнi, дaс
мoх<ливiсть шИpoкo BикopисToByBaTи лaбopaтopне Тa ДеМoнсTpaЦiйне
oблaДнaння, технiчнi зaсoби нaBчaння' нaoчнi пoсiбники. Лекцiйнi ЗaFIЯTTя
ПpoBoДЯTЬся B ay.Цитopiяx yнiвеpсиTеTy, щo МaЮTЬ MyЛЬTиМедiйне
oблaднaння.

Haвчaльний ПpoЦес пiдгoтoвки мaгiстpiв iз спецiaлiзaцiТ, щo
aкpеДиTуСTЬсЯ, зaбезпеuyе 1,2 виклaДaчiв з 4 кaфедp. Чaсткa }rayкoBo-
пеДaгoгiчt{иx ПpaЦiвникiв З "нayкoBиМи сTyПеllЯMи Ta BЧенИMИ ЗBaнitями, якi
зaбезпеuytoTЬ BикЛaIJaНHЯ лекцiйниx гo.цИн, скЛaДaс 100 %.

Гoлoвa кoмiоiТ o. М. Сiннyк
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Bucнoвoк:doкуменmu, якi забезпеuуюmь npавoвi ocнoвu diяльнoсmi

XHУMГ iл,t, О.M. Бекеmoва, кonii'якuх npеdcmавленi в акpеdumацiйнiй сnpавi,

€  doсn.toвipHu./|\u. iх кo^4nЛекmнiсmь mа злliсm dаюmь З^lО2у ompLlмаmLt

уЯвЛеI-lня, щo зdiйснення oсвimньoi. diяльнoсmi з nidzomoвкu л,tаziсmpiв За
,o,вin,'oo-npoфесiйнoю 

npozpсlл4oю Eлекmpuuнi сucl11ел4l! i кoлlnлексu

|l1pсtнсnopmHuх засoбiв iз cnецiальнoсmi 141 Eлекmpoенеpzеmuка,

еЛеКmpomехнiка mсl еЛекmpoл,lеханiка zалузi Знсlнь 14 EлекmpuчНа iнэtcенеpiя

вidбуваemься зеidнo cучаснuх oсвimнiх в1lJ|4o2 ,

2. ФopмyBaння кoIITингeнTy стyдентiв зa oсвiTrrЬo-Пpoфесiйноto

Пpoгpaп{оro Елeктpиннi сисTeMи i кoмплекси ТрaнсПopT}Iих зaсoбiв iз

сПeцiaльностi |4| ЕлектpоеtIеpгеТикa' eЛекTpотехнiкa тa

еЛекTpoMехaнiкa гaлyзi знaнЬ 14 ЕлектpичHa iнжeнеpiя

Кoнтинге,' .'yд.нтiв зa ДpyгиМ (мaгiстеpським) piвнем зa oсвiтньо-

пpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ Електpиuнi сисTеMи i кoмплекси ТpaнcПopTHиХ

зaсoбiв iз спецiaльнiстi I4]1 ЕлектpoенrpГеTИкa' еЛrкТpoTехнiкa Ta

еЛrкTpoМеxaнiкa ГaЛyЗi ЗHaнЬ 14 Електpичнa iнх<енеpiя вiдпoвiДaс

лiцензiйнoмy oбсягy пiдгoтoвки, якиiт скЛaДaB 30 oсiб ДеннoТ фopми

нaBЧaння.
У 2o16 poui нa oсвiтн}о Пpoгpaмy Електpoмеxaнiчнi системи i кoмпЛекcИ

TpaI{сПopTних зaсoбiв iз спецiaльнoстi 141 Е,лекTpoеHеpГlTикa, еЛекTpoTеxнiкa

Ta rЛекTpoмеxaнiкa гaлyзi З}IaнЬ 14 ЕлектpИЧHa iня<енеpiя бyлo ПoДarro 4.7 зaяв

нa30м iсцьл iцензoвaHoГoобсягy ,Зниxпpийнятor raДrннyфop*yнaBчaHнЯ
17 oс iб .

У 2017 poui лiцензiйниiц oбcят деннoТ фopми нaBЧaHня скЛa.цaB 50 мiсць

нa Яки бyлo ЗaprссTpoвallo 7.7 зaяв. З ниx пpийнятo }ra ДеFI}Iy фop*у нaBЧaFIня

2з oсoби. oбсяг стy.Центiв, лpиЙнЯTИx Ha llaBЧaння, H0 ПrpеBИщyс

лiцензoвa ниЙ. fинaмiкa змiн кoнтИнГеIrTy стуДентiв нaBr.ценa у тaбл' 2.1.
Тaблlцця 2.I

Пo кaзники ф opмyв aНrтЯ кoHTиtIгентy стуДентi в

зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoгpaMoю Електpичнi системи i кoМПЛексИ

TpaнсПopTнИx зaсoбiв зi спецiaльнoстi 141 ЕлекTporнrpГеTИкa'

.,.n,poiеxнiкa Ta rnекTpомеxaнiкa. гaлузi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧF{a

1Hжrнrplя

Пoкaзник 2017 p iк2016 p iк

Лiц.",o*uний oбсяг пiдгoтoвки (деннoТ фopми)
(зaочнoТ фppщд

25
a a
L J

16
2

Пpийнятo Ha НaвЧaннЯ, BсЬoГo (осiб)
o дeHHa фоpмa
B T.Ч. Зa Дер)кзaМoBЛенняМ:
.  зaoЧHa фоpмa
B T.Ч. зa Деp}к3aМoBЛенняM

Гoлoвa кoмiсiТ o. М. Ciннyк



. Е{aГopoДжениx Мr.цanяМи' aбo Tих, Щo oTpиMaли
ДиПЛoM З BiДЗHaкoЮ
. Taкиx, якi пpoйrпЛи.цoвгoсTpoкoBy пiдгoтoвкy i
пpoфоpiснтaцiro
. зapaХoBaних нa пiльгoвиx yМoBaХ, З якИМи yклaденi

ДoГoBopИ нa пiДгoтoвкy
3 ПoДaно ЗaЯBЗa фоpмaми нaBЧaння

.  ДеHHa

. iнtпi фopми нaBЧaI{ня (зaoчнa фoомa)
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т̂ Кoнкyрс aбiтypiснтiв нa мiсця .цеp)кaBнoГo зaМoBЛеннЯ
. oчнa фopмa
. iнrпi фopми нaBЧaння (вкaзaти. зa Якoю фopмoro)

2
1

4

5 Кiлькiсть BИПyскникiв BHЗ I-II piвнiв aкpедитaцtТ,
пpийнятиx нa скopoЧrний теpмiн нaBЧaння нa
. леHнy фop'y
. iнtпi фopми (вкaзaти. Зa Якolo фopмoro)

Фopмyвaння кoI{TиtIгеtITy cTy.цеHTiB Зa oсBiTнЬo-ПpoфесiйнoЮ

ПpoГpaMolo Електpиuнi сиcTrМи i кoмплекcи TpalrcПopTнИx зaсoбiв iз

сПецiaЛЬHiстro |4I ЕлектpoенrpГеTикa' еЛrкTpoTеxнiкa Ta еЛекTpoМrxaнiкa

ГaЛyЗi ЗнaFIЬ 1'4 Електpиuнa iня<енеpiя зДiйснroсться вiДпoвiднo Дo Умoв

пpийoмy Дo BИЩих нaBчaлЬHИx зaклaдiв УкpaТни Ta Пpaвил пpийoмy лo
ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГo yнiBrpсиTrTy мiськoгo ГoсПoДapсTBa iменi

o. М. Бекетoвa' ПoГoДxtениx з МiнiстеpсTBoM oсBiTи i нayки УкpaТни Ha

пoтoчний piк, з ЧИcЛa BиПycкHикiв УнiвеpсиTеTy Ta BиПyскникiв iнrших BищиX

Е{aBЧaЛЬниx ЗaкJ]aДiв, якi oTpиМaЛи сTyПiнЬ бaкaлaвpa aбo cПецiaЛiсTa.
Кaфелporo <ЕлектpиЧHИr4 TpaнсПopT)) здiйснroсться цiлеспpямoBaнa

poбoTa щoДo фopмyвaнHЯ кoнTиIIГrнTy сTyДеIrTiB
Bucнoвоl<: еКСnеpmHа Кoлliciя кoнсmаmус, tцo навеdенi у спpавi dанi

ЗасвidчуЮmь doсmаmньo якicнi noкаЗнuкu npuйoл'lу сmуdенtпiв у л,tаziсmpаmуpу

XHУMГ iлl. О.M. Бeкеmoва За oСвimHьo-npoфеciйнoю npozpсlл4Окl Елекtllpuннi

сuсmелru i кoлlnЛеКcu mpанcnОpmнuх заcoбiв iз сп,ецiальнoсt,tli

l4l ЕлекnоpОеHеpzеmuКа, еЛеКmpОmехнiка mа еЛеКmpoл,tеханiка zал.vзi Зl1аl'tь

l4 Елекmpuчr1а iнaсенеpiя, ЩО забeзnеuус вidnoвidнuй piвень вidбopу н(]

Нс1вЧ аl1l1я nоа фopлlуванt-tя кoнmuHеенmу cmуdенmiв,

3. Змiст пiДготовки фaхiвцiв зa oсвiтньо-пpофесiйноtо ПpoгрaмoЮ
Електpичнi системи i кoМПЛекси TpaнсПopTttих Зaсoбiв iз спецiаЛЬ}IoсТi
141 ЕлекTpoенергеТикa' eЛeкTpoTexнiкa Ta еЛeкTpoмехaнiкa гaлyзi знaнь

14 ЕлeктpиЧнa iнжeнеpiя
Пiдгoтoвкa MaГicTpiв зa oсBiTнЬo-пpoфеоiйнoЮ ПpoГpaMolo Електpи.rнi

cисTеМИ i кoмпJIекси TpaI{сПopTIIих зaсoбiв iз спецiaльнoстi

141 ЕлекTpoеHеpГеTикa, еJlекTpoTехнiкa Ta еЛекTpoМеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ

l4 ЕлектpИЧнa iнженеpiя зДiйснюсться нa oснoвi oсBiTнЬo-пpофесiйнoТ
ПpoГpaМи' poЗpoбленorо ПporкTнoЮ ГpyПo}o кaфелpи еJIеКТpиЧнoГo

Гoлoвa кoмiсiТ o. M. Ciнuyк



1

TpaнсПopTy, сХBaЛrнoЮ Hayкoвo-MеTo.цичHoIo paДoЮ yнiвеpситетy Ta
ЗaTBеpД}кеHoro Bченoro paДoЮ xHУMГ iм. o.M. Бекетoвa.

Haвчaльн иЙ гrлaн пеpедбauaе пiДгoтoBкy фaxiвцiв З еЛrкTpИЧt{иХ сисTеМ
TpaнсПopTHиХ зaсoбiв З нopMaTиBI{иМ теpмiнoм HaBЧaннЯ - 1 piк 5 мiсяцiв.
Haвчaльниi.l п.лaн пoбyДoвaниЙ зa сrмесTpoBoto сисTеМoro Ta BкЛЮчaе 2 Цикли
Дисциплiн (зaгaльнoТ пiДгoToBки, пpoфесiйнoi пiДгoтoвки), ЗacBoсHнЯ ЯКИr'
зaбезшеuyrоть фopмyBaння фaхiвцiв вiДпoвiДнoТ квaлiфiкaцiТ. Bсi дисциплiни
нaBчaЛЬнoгo ПЛaнy BЗaсMoПoв'язaнi мiж сoбoro зa змiсToM Ta зa пoслiДoвнiстro
BИBЧеtIFtя.

I{икл пpoфесiйнoТ пiдготoвки пеpедбauaс фopмувaння y фaxiвцiв
пpoфесiйних кoMПеTrIIтнoстей, yмiнь .Гa нaBичoк Зa paxyнoк сy.raснoТ
МlToдики BИкЛaДaння Ta iннoвaцiйних пpинципiв BиBЧlння нaсTyПI]ИХ

Дисциплiн: кIнфopмaцiйнi теxнoлoгiТ Нa тpaнспopтi>, <ПpoектyBaння

цифpoвиx cисTеМ кеpyBaHHЯ))' <<Кoмп'toTrpне ПpoекTyBaHHЯ rЛrкTpИчниХ
МaшIин))' <CпеЦiaльнi електpoПpиBoДи TpalrсПopTнИx зaсoбiв>, <Спецкypс (зa

TrМaTИкoю мaгiстеpськoТ poбoти)>, кoxopoнa пpaцi в гaлyзi>
Bибipковa чaсTИнa нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy кoнкpеTиЗyс Ta ДoПoBнioс

oбoв'язкoвy чaсTинy i вклroчaс цИкЛ Диcциплiн пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки
сaмoстiйнoгo вибopy cTyДентa. [o ДисциплiH сaMoсTiйнoгo вибoрy нaЛе}кaTЬ:
<AвтoмaтиЗoBaнr ПpoекTyBaH[Iя еЛекTpoМеxaнiчниx сисTеM)), <Tягoвий>

еЛrкTpoПpиBoД))' <<Pемoнт TpaHсПopTlIиХ зaсoбiв>, <<Електpooблaднaння
rЛrкTpoМoбiля>>, <ЕлектpoTеxнoЛoГ1чнl
кoMПЛекси>>.

Haвчaльним ПЛaнoМ пеpедбauенo

ДoслiДницькoТ Ta ПrprДДиПлoмнoТ ПpaкTики

yсTaнoBкИ>)' <!iaгнoстичнi

ПpoBrtення педaгoгiннoТ,
Ta BИкoнaннЯ мaгiстеpськoТ

poбoти.
Зaгaльний oбсяг нaBЧaЛЬнoГo IIaBaIITa)кrннЯ згiДнo З нaBЧaЛЬнИМ

ПЛaнoМ скЛaДaС 2100l90 (гoдин/кpедитiв), y ToМy числi oбoв'язкoвa ЧaсТинa -

2025 l 67,5 (гoдин/кpедитiв), вибipкoв a _ 61 5 l22,5 (г o динlкpедитiв).
Пo зaкiнЧенн}o нaBЧaння сTyДеHTи ЗaxищaЮть мaгiстеpсЬкy poбoтy, зa

pеЗyЛЬTaТaMи ЗaхисTy якoТ пpисBoIoсTЬсЯ ступiнь мaгiстpa.
Bltcнoвoк: еКcnеpmна кoмiciя ЗаЗнача€, щo nidzomoвка фахiвцiв За

oсвimньo-пpoфесiйнoro npozpсIJvxoЮ Eлекmpuuнi сuсmе^lu i кoмnлекcu
I11pаHсnopmнuх засoбiв iз сnецiальнoсmi ] 4 ] Елекmpoеl1еpтеlnuка,
еЛе|{mpornехнiка mа еЛекmpoлцеханiка zалузi ЗнаHь 14 ЕлекmpLLч|-tа iнэtсене1эiя
вid бу в асmься в idno вidнo d o чuннoi. нopмаmuвн oi. б азu вuщoi. o c в i mu.

4. oргaнiзaцiйне Ta IIaBчaЛЬнo.MеToДиЧне зaбезпечеttня нaBчaЛЬнo-

BихoBHoгo Пpoцесy Зa oсвiтньo.пpoфесiйнoю ПpoГpaмoю Електpиuнi

сисTеMи i кoмпЛекси TpaнсПopTIIиx зaсобiв iз спeцiaльностi

141 ЕлекТpoеHеpгеTикa' електpотехHiкa Ta еЛекТрoп{ехaнiкa гaлyзi знань

1 4 ЕлектриЧHa iнrкенеpiя

l  oЛoBa кoМlcl l o' M. Ciнuyк
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op z сtнiз а цiя н ав u ал |'н o - в aхo в н o Zo np o цe cу
У ХHУМГ iм. o.М. Бекетoвa щopiuнo poзpoблroСTЬсЯ Ta ПoГoДжyСTЬсЯ

гpaфiк нaBчaЛЬнoГo ПpoЦесy, poбoui нaBчaЛЬнi плaни спецiaльнoстей.
Кoя<нoгo сеМесTpy скЛaДaсTЬся poЗкЛaД,ЗaНЯTЬ aкaдемi.rниx ГpyП. {oдеp>кallця
гpaфiкy I{aBчaЛЬHoГo Пpoцеcy Ta poЗкЛaДy ЗaняTЬ кoнTpoЛЮe ДекaI{aT
фaкyльтетy.

Пpи пpoвеДеннi нaBчaЛЬHo-BихoBHoГo Пpoцесy ЗaПpoBaДжyЮться нoвi
TеxнoЛoГiТ нaвчaння' ЗoкpеMa Tеxнoлoгii дистaнцiйнoгo нaBчaFII]Я Moodlе.

H ав ч ал ь н o -Лt е mo d шчн e з аб eз n eч e н ня н ав ч аЛ ь н o 2 o np o це cу
Д,ля кo>tснoТ дисциплiни нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy poзpoбленo кoМПЛrкс

нaBЧaЛЬЕio-МrToДиЧнoГo зaбезпечення, y якoМy ПprДсТaBленi:
- нaBчaлЬнa Пpoгpaмa (нopмaтивний ДoкyМrlrT Унiвеpситетy) i poбoнa

HaBЧaЛЬнa ПpoГpaМa' склa.цoBиМи ЧacТИНaNIИ якоТ с oПис нaвчaльнoТ
диcщиплiни, зaплaнoвaнi prЗyЛЬTaTи нaBчaIIня' ПpoГpaMa' cTpyкTypa
(темaтинrтиЙ ллaн) нaвчaльнoi Дисциллiни, TеMи семiнapсЬкИx (пpaктиuниx,
лaбopaтopниx) ЗaНЯТЬ, ЗaвДaння Д,ЛЯ сaмoстiйнoТ pобoти, iнjивiдyaльнi
ЗaBДaннЯ' MеToДи кo}ITpoЛro, схlМa Hapaxyвa}rHя бaлiв, pекoМrнДoBaнa
лiтеpaтypa (oснoвнa, дoпoмiжнa), iнфopмaцiйнi pесypси B Iнтеpнет;

_ нaBЧaЛЬний кoнтент (кoнсПекT лекцiй);
_ ПЛaНИ ПpaкTичниx (семiнapськиx) ЗaLIЯ^ГЬ' ЗaBДaння Для лaбopaТopнИХ

poбiт, сaмoстiйнoТ poбoти;
- ПИTaЕiHя, зaдaнi, ЗaBДaHнЯ ДnЯ ПoToчнoГo тa пiдсyМкoBoГo кoнТрoЛro

ЗнaнЬ i вмiнь стyдентiв;
ЗaBДaнHя кoмплекснoТ кoнтpoльнoТ poбoти, пiсля aтестaцiйFIoГo

мoнiтopингy нaбyTиХ ЗнaHЬ i вмiнь З I{aBчzLIIЬнoТ Дисциплiни.
lеpжaвнa aТecTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi ПpoBoДИTЬcЯ. У фopмi

ЗaхИсTy мaгiстеpськoi poбoти. tля пiдгoтoвкИ Тa ПpoxoД)кеl{ня деprкaвнoТ
aтестaцii BИПyскoBoro кaфедpoЮ poЗpоблrнa TеMaTикa мaгiстеpсЬкиx poбiт тa
МеToДичHi pекoмендaцiТ Дo Bикoн aHHЯ мaгiстеpськoТ poбoти.

ПеpеддипЛoМнa ПpaкTикa зa TеN4oIо мaгiстеpськoТ poбoти вiдбyвaСTЬсЯ y
ПpoекТних' виpoбни.lиx Тa нayкoBo-ДoслiДних opгaнiзaцiях згiДнo
ЗaTBrpД}кrнИx ПpoГpaM Тa yГoД пpo бaзи ПpaкTик.

H aвчaльнo -лaбopaTopIra бaзa випускoвoТ кaф едpи вiДпoвiДaс пiДгoтoвЦi
мaгiстpiв, пoвнiстro зaбезпrЧyС ПpoBrДення лaбopaTopних poбi,r', ПpaкTичI{иХ
ЗaнЯTЬ, лекцiй з пpoфiлЬниx дисциплiн. Hayкoвo-пед{aгoгiчнi пpaцiвники
вoлoДiють iннoвaцiйними NIеToДaМи нaBЧaння i кoнтpoЛЮ ЗнaнЬ стyдентiв,
ЗaсТoсoByюTЬ МyЛЬтимедiйнr oбЛaДнaння Ta зacoби ДистaнцiйнoТ oсвiти'

У цифpoвoмy pепoзитopiТ УнiвеpсиTеTy poзмiщенo [IaBчaЛЬнo-
МеToДиЧHi мaтеpiaли, poзpoбленi BикЛaДaЧaМИ кaфедp, щo зaбезпеuyють
нaBЧaЛЬний пpoцес зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaМoю Електpичнi системи
i кoмплекси TpaI{сПopTI{иx зaсoбiв iз спrцiaльнoстi 141 ЕлектptlенеpГеTикa,
еЛекTpoTеxнiкa Ta еJIекTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИчнa iн>кенеpiя.

{oстyп виклaдauiв i стyдентiв Дo меpеx<i iнтеpнет, Як Д)кеpеЛa
irlфopпlaцii, зaбезпечyloTЬ спецiaлiзoвaнi кaбiнети З кoмп'ЮТеpнoro теxнiкoro.

Гoлoвa кoмiсiТ o. М. Сiгrнyк
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щo oбЛaДнaнa кaнaЛaМи ДoсTyПy' Ta ЛaбopaTopiТ центpy IIoBих iнфopмaцiйниx
TехFIoЛoГiй ХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa.

Haукoва poбomа кафedpш mш науl<oва poбomа cmуdeнmiв
Ha випyскoвiй кaфедpi зДiйснrоеться цiлеспpяМoBaнa poбoтa щo.цo

вiдбopy кpaщИx випyскникiв iз зaзнaченoi спецiaльнoстi З ПoДaЛЬшIИМ

F{aBЧaнням в aспipaнтypi Ta ЗaxисToМ Дисеpтaцiй.
Кaфелpa зДiйснroс HaBчaJ]Ьнo-MеToДичнy i нayкoвo-,цoслiДнИцЬкy

poбoтy, зaймaстьсЯ poЗpoбкoro iннoвaцiйниx ПporкTl{иx pirпень, якi пoДaлi

пyблiкyroться У мoнoгpaфiях Ta l{aвчaЛЬниx пoсiбникaх, сПpЯMoBaних нa

МrToДИЧне зaбезпеЧrHHя зa oсвiтньoro ПpoГpaмoro Електpиuнi сисTеМи i

кoМПЛексИ TpaнсПopTниx зaсoбiв iз спеЦiaльнoстi |4I ЕлектpoенеpГеTИкa,

еЛrкТpoTеxнiкa Ta еЛекTpoмеxaнiкa> гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧнa iн>кенеpiя.

Hayкoвi ДoсдiДх<ення кaфе дpи здiiаcHIoIoTься пiд кеpiв}iиЦTBoM ДoкTopa
технiчниx Hayк, пpoфесopa I!еpбaкa Я.B., B нayкoBoMy дopoбкy ЯКoГo

монoгpaфiя, пoнaд 140 пyблiкaцiй, ПoнaД 20 aвтopcЬкиx свiДoцтв тa пaтентiв.

Пpoфесop ll{еpбaк Я.B. с чЛеIIoM CпецiaлiзoвaнoТ вченoТ PaДи Д 64.050.15 пpи

XapкiвськoMy нaцioнaлЬнoМy пoлiтеxнiuнoмy yнiвеpситетi зa спецiaльнiстro

05.09.12 - rlarтiвпpoвiдникoвi ПеpеTвoproвaчi rЛекTpoенеpгiТ Ta Д 64.050.04 Зa

сп ецi aл ьн i стro 0 5 .22 .09 _ Електp ичнуlil Tp aнсПopT.
У всеyкpaiнсЬкoмy кoнкypсi нayкoBИx cTy.ценTсЬкИx poбiт З

еЛекTpoМехaнiки, фiнaл якoГo ПpoBoДИBсЯ У М. Кaменськy

(!нiпpoдзеp>кинськy) У BесIIЯHoМy семестpi 2011 poкy, BЗЯIIИ yЧaсTЬ 1

стуltентiв. iх poбoти зaiтняли oДнr Пrpше мiсце Ta ЧoTиpи .цpyГиx мiсця'

Bucнoвoк: в XHУMГ iм. o.M' Бекеmoва iснус i чimкo функцioнус
баzаlllopiв11ева Cuсmе^lа opzанiзацii.i кoнmpoЛro нсlвчаЛьr!О-вuхoвt1ОZo l,Ipoцесу'.

HавчаЛьнo-л,tеmoduчне забезпeчення t-lавчсlЛьнoZo npoL!есу За oсвitпньo-

npoфеciйнoю npozpсt]уxoЮ Eлекmpuннi сucmе]vxu i кoлlnлексu mp(lнспОpn1Huх

засoбiв iз сnецiальнocmi l4I Eлекmpoенеpzеmuка, елекmpolnехнiка |11а

еЛекmpoл4еханiка zалузi Знсlнь I4 Eлекmpuчна iнэюенеpiя знахodumься l1сl

docmаmньo вuсoкo]Иу piвнi; всi ducцunлiнu забeзnеченi вidnoвidнuлlu
Н ав ч аЛ ь Н o-лl е m o d u Ч н u.Л4 u лl а m еp i ал ам u.

5. Кaдpове зaбезпеЧення нaBчaЛЬнo-BихoBtloгo Пpoцeсy зa освiтньо-

пpoфесiйнoю Прoгpaмoro Електpичнi кoмпЛекси i системи .гpaнсПopTtlиx

зaсобiв iз спецiaльностi |4| ЕлектpоенrpгeТикa' еЛекTрoTехнiкa Ta

еЛeкТpoN{еxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 1.4 ЕлектриЧнa iнженеpiя

Я кi c н u tl c кл сt d н ау к o в o. n e d аz о ziч н aх np ш цi в н t,t кi в

Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкauiя нayкoBo-педaгoгiнниx i нaукoвиx

пpaцiвникiв ХнУМГ iм. o.М. Бекетoвa' BИПyскoBoТ кaфедpи ЗoкреN{a, Тx

пеДaгoгiчний дoсвiд, метoДичний i нayкoвий piвень, пoстiйний Пoшyк i

BикopисTa}IHЯ нoвiтнix TеХI{oЛoгiй в oсвiтi i нayцi, зaлy.trннЯ Дo TBopЧoГo

Пpoцrсy стyдентiв с BИЗI{aчaЛЬнИМ чинникoМ зaбезпечеHIIЯ висoкoТ якoстi

освiти BИПyскHикiв, ix зaтpебyвaнoстi i кoнкypенToсПpoмo)I(нoсTi нa pинкy

l  oЛoBa кoМlcl l o. M. Сiнuyк
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ПpaЦi Ta aкaДеМiчнoТ мoбiльнoстi нa свpoпейсЬкoМy oсвiтньoмy пpoстopi,
ПpoBrДення нayкoBиx ДoсЛiдlкень нaцioнaльнoГo i свiтoвoгo piвня, B ToМy
числi спiльниx мi>кнapoдHиx Пpoектiв i ПpoГpaм.

Чисельнiсть нayкoBo-педaгoгiuниx шpaцiвникiв, якi здiйснroють
Електpиuнийпiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaМoro

TpaнсПopТ, сTaнoBиTЬ \2 oсiб, З ниx: 4 - дoктopи нayк, пpoфесopи; 8 -

кaнДИДaTИ нayк' ДoцеHTи.
Чaсткa нayкoBo-педaгoгiuниx пpaцiвникiв З нayкoBиMи сTyПеFrЯМИ Ta

BЧениМи ЗBaнняMи, якi зДiйснrorоть пiдгoтoвку мaгiстpiв Зa oсвiтньo-

пpoфесiйнoro ПpoгpaМoro Електpиuнi сисTеМИ i кoмплекси TpaнсПopTlIих

зaсoбiв iз спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoенrpгlTикa, rЛrкTpoTеxнiкa .Гa

еЛrкTpoMеxaнiкa, скЛaДae IО0 Yo, y ToМy числi якi зaбезПrЧyЮTЬ BикЛaДaHня

лекЦiйних ГoДИн фaxoвих Дисциплiн нaBчaЛЬHoГo ПЛaнy i пpaцюють нa

пoстiйнoТ oснoвi - 100 %.
ПiD в t,t ще ння Кв аJl iф iксt цii в u кл аd ачiв
Усi виклaдaui, щo зaбезпе.ryroть нaвчaльний ПpoЦrс Зa освiтньo-

пpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ Електpиuнi сисTrМи i кoмплекси TpaнсПopTtlих

зaсoбiв iз спецiaльнoстi I41 ЕлектpoенеpГrTикa, еЛекTpoTеxнiкa Ta

еЛrкТpoMеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 Електpичнa iнженеpiя пoстiйнo пiДвиЩyroTЬ

пpoфесiйний piвень шIЛЯхoМ пiДвиЩення квaлiфiкauiТ aбo сTa}кyBaнHЯ Нa

пpoвiдниx пiдпpисмсTBax, нayl(oBo-виpoбниuиx ценTpaх' iнститутaх

пiсляДиплoмнoТ oсвiти.
Bucrtoвoк: : сюlаd науКoвo-nlеdаzoziчнuх npацiвнuкiв, якi забезпеЧуЮmь

nidzomoвку фахiвцiв Зсl ocвimньo-npoфесiйнoro пpОZpаjуIoЮ Елекmpuuнi

с||Cmеx411 i кoлlnЛеКсu mpаt1cnlopmнuх засoбiв iз сnецiальнocmi

141 Елекпоpoеl1еprеmuка, еЛекmpomeхнiка m(l еЛеКWrpoлцеханiка еалузi ЗНс]Нь

14 Елекmpuчr'I(l iнэюенеpiя вкЛtочсlС в себе вucoКoкваЛiфiкoваltъtх i doсвidченuх

сnецiалiсmiв, якi л4аЮmь вidnoвidну ocвimу mсr пoсmiйнo nidвuъцуюmь cвiй

npoфесiйнuй piвень,. |tауКoвo-nеdаeoеiннi npацiвнuкu за cвoiлt piвнел,t, квалiфiкацii.

lnа npoфеciйнuл,t docвidoлl зdаmнi вupitl,tуваmu завdання з nidеotnoвкu

квалiфiкoвс.lнuх фахiвцiв За oсвimньoю npozpал4oю Eлекltlpъtннi Сucmе.,+4'Lt i

I{О.x4nЛеКCu mpанCnopmнuх заcoбiв iз cnецiальнoсmi 14] EлекmpОенеp?еlпuКа,

еЛекmpomехнiка mа еЛекmpoлnеханiка; каdpoве забезnечення cnецiальнoсmi

вidпoвidа€ Ч|1нl1u^4 лiцензiйнu^4 ул4oва,1l mа ак7эеdumацiйнъt"u вu.n4o2сlx4.

6. MaтеpiaЛЬнo-Технiчнe ЗaбеЗПеЧeння HaBчaЛЬнoгo ПрoЦесy За

oсвiтньо-пpофесiйноro ПpoгpaMoIo Електpиннi сисТei\{и i кoмплеКси

TрaHсПopTttих зaсобiв iз спецiaльнoстi |4I ЕлектpoенеpгеTикa'

еЛекTрoТeхнiкa Ta eЛeкTpoмехaнiкa галyзi ЗнaнЬ 14 Елeктpиuнa

iниtенeрiя
Хapкiвський нaЦioнaлЬrтИЙ yнiвеpситет мiськoгo ГoсПo.цapсTBa

iменi o. M. Бекетoвa Мaс poЗBинrнy мaтеpiaльнo-технiчнy бaзy i соuiaльнy
iнфpaстpyкTypy. Maйнo УнiвеpсиTеTy с ЗaгaЛЬнoj]еp}кaBlIoю влaснiстю i

HaЛех(ИTЬ йoмy Ha Пpaвax ПoBнoГo гoсПoДapсЬкoГo кopИсTyBaннЯ.

l  oЛoBa кoMlcl l o. M. Сiн.rук
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Haвчaльний Пpoцrс y ХapкiвськoMy нaцioнaлЬнoМy yнiвеpситетi
мiськoгo ГoсПoДapcтвa iменi o.M. Бекетoвa зДiйснrосТЬсЯ y BoсЬMИ нaBчaЛЬHo-
лaбopaтopt{Иx кopПyсaх.

Haвчaльнo-BиxoBliий пpоцес ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa зaбезпечений
ayД иTop H им ф o ндo м, aдм i нi cTp aTиB н ими i дo п o м ix< IIИNIИ пp им i щен l{Я М и.

Унiвеpситет Мaс 8 гypтoя<иткiв зaгaЛЬнoЮ ПЛoщеЮ 45з2] '6 g2, щo
ДoЗBoЛЯС нa 100 вiДсoткiв зaбезпечити мiсЦями yсiх iнoгopoднix стyДентiв.

B Унiвеpситетi фyнкцioнyloTЬ 17 пyнктiв хap.lyвaН:нЯ y BИГЛяДi бyфетiв
Ta iдaлень. !o скЛaДy oб,сктiв сoЦiaльнoТ iнфpaсTpyкTypи ХHУMГ
iм. o.М. Бекетoвa нaЛех{иTЬ спopTиBний кopпyс з ДекiлЬкoМa сПopTиBниМи
ЗaЛaNIИ (вoлейбoльниЙ, Tprlla}кrpниЙ, 6acкетбoльний, гiмнacтичниЙ тa iн.)'
кiмнaтaмИ Д,ЛЯ iнтелектyaЛЬHиx iгop, кaбiнетaмИ ДЛЯ TеoprTиЧнoТ пiДгoToBкИ.

Унiiзеpситет Мa€ бiблiотекy З кних(кoBиМ фoн:{оьr мaйхtе l млtl.

приьiiprrикiв. !o cкЛaДy бiблioтеки BхoДиTЬ нayкoвий, сTyДентський i

aбoнеменT Хy.цo}кньoТ лiтеpaTypи тa сiм ЧИTaЛЬНИx зaлiв нa 540 ПocaДкoвих

мiсць.
У бiблioтецi ствopенi електpoнний кaTaЛoг фo"дy нoBиx нaДxoДженЬ Ta

aBToMaTИЗoBaI{a бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa сисTrМa' щo пеpедбaнaс
poЗшИpенrrЯ влaснoТ кoМП'IoTеpнoi меpе>кi Ta aBToMaTизaцirо poбoти

ДoвiДникoвo-бiблioгpaфiннoго вiддiлy, вiддiлiв кoМПЛекTyBaннЯ i oбpoбки

лiтеpaтypи тa збеpiгaння книг' aбoнементiв, нитaлЬних зaлiв УнiвеpсиTеTy.
ЗaбезпеченllЯ стyдентiв нaBчaЛЬнoЮ лiтеpaтyporо Ta МеТoдtиЧнИMи

пoсiбникaми здiйснroсться згiДнo ПpoГpaм кypсiв, ЗaЯBoк кaфедp Ta
BикЛa.цaчiв. Безкorптoвний .цoсTyП дo yсiх pесypсiв в бiблioтецi зaбезПеЧyЮTЬ
aвToMaTизoвaнi poбoнi мiсця Ta Зoнa Wi-fi ПoкpиTTя B yсix пpимiщеннях
бiблioтеки.

Знauну poJIЬ У iнфopмaцiйнo-метo.цичнoМy зaбезпеченнi нaвчaльнoi
poбoти стyДентiв Ta BикЛaДaчiв Зa ДисЦИплiнaми нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy вiдiгpaе
I_{ифpoвий pепoзитopiй УнiвеpсиTеTy, якиiц С oДниМ З кpaщИХ в УкpaТнi тa
З ap r СсTp o вaниЙ y м ix<нap o.цtloмy pесстpi ROAR.

Для зaбезпечеI{HЯ нaBчaЛЬнoгo ПpoЦесy пiДгoтoвки мaгiстpiв Зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoгpaМoЮ Електpиннi сиcTrMИ i кoмплrкси
TpaHсПopTHИx зaсoбiв iз спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoеHеpГеTИкa, rЛrкTpoТеxнiкa
Тa rЛекTpoМеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧ:нa iнxrенеpiя зaДiянo 6
спецiaлiзoBaниx лaбopaтopiй, oснaщrниx piзнoмaнiтним сyЧaсниМ

лaбopaтopниM oблaДнaнням. Усi лaбopaтopнi пpимiщення вiДпoвiДaroть

сaнiтapниМ нopМaM' BИМoГaM ПpoTиI]ox{ежнoТ безпеки Ta oxopoни пpaцi згiДнo
З Чиt1t{иMи t{opMaTИBНИN|И ДoкyN4еIrTaМи.

Haявне лaбopaтopне oблaднaння пoвнiстrо зaбезпеuyС ПoTpеби
HaBЧaЛЬHoГo ПpoЦесy.

Bttcновoк: Сmа11 маmеpiальнo-mехнiчнozo забезпeченHЯ rtавчaЛbl1О?o

npОцеCу mа coцiальнoi' iнфpЬ,*pу**уpu вidnoвidас чuннuл,t, лiцензiйнuлl mа

акpеdumацiйнuлl вuлtozа^4 наdання oсвimнiх noСЛуZ з пidzomoвКu фахiвцiв
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dpуzozo (л,tаziсmеpcькozo) piвня за oсвimньoЮ npozpа^4o|o Елекmpuчнi сuсnrcлlu
i кoл,tплекCu mpансnopmнuх заcoбiв iз cnецiальнoсmi ]4] Елекmpoенеpzе|r1LlКа,
еЛеКmpomехнiка mа еЛекmpoлlеханiка zалузi Знань l4 Eлекmpuчнсl iнэюенеpiя.

,7. Якiсть пiдгoтовки i викopисTaIIня BиПyскникiв Зa освiтньo-
пpoфесiйнoю ПpoгpaМoю Електpичнi системи i кoMПЛекси TpaнсПopTHих
ЗaсoбiB iз спецiaльностi 141 ЕлекTpoеHеpгеTикa' еЛекTpoTехнiкa Ta
еЛекTpolt{ехaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpиЧнa iнженеpiя

Piвень пiдгoтoвки мaгiстpiв oцiненo нa пiДстaвi pезyльтaтiв BиI(oнaння
сTyДенTaми спецiaльнoстi, щo aкpеДИTУСTЬcЯ, кoMПЛlксних кoHTpoЛЬгrих poбiт
(ККP), ексПеpTиЗи кypсoBиx пpoектiв, звiтiв З ПpaкTик' pезультaтiв
еI(ЗaMенaцiйнoТ сесiТ, щo ПrprДyBaЛa aкpеДитaЦii.

Bикoнaння ККP BиMaгaЛo вiд стyдентiв систеМнИХ ЗHartЬ з Дисциплiн
piзниx циклiв. Пaкети ККP скjlaДенo вiДпoвiДнo Дo TиПoBИx BИМoГ щoдo
cкЛaДy, змiсту Ta ПopЯд{кy ik pозpoбки. {o кoх<нoГo ПaкrTa ККP poзpoбленo
кpитеpii Тx oцiнrовaння з ypaхyBaнняM специфiки нaBЧaЛЬнoТ Дисциплiни.
Пaкети ККP:

- oxoПЛЮIoTЬ BесЬ ПpoгpaМний мaтеpiaл нaвчaльнoТ ДисЦиплiни;
_ МaIoTЬ Hе МrншIr 30 вapiaнтiв кoмплrкcниx ЗaBДaI{Ь;
- Мa[oTЬ сTpyкTypy piвнoзнaчнoi cкЛaДHoстi, a тpy.Цoмiсткiсть вiДпoвiДaс

вiдведенoМу чaсy кoнTpoJIIo (90 xвилин);
- Зa Mo)кливoстi ЗBoДяTЬ Дo мiнiмyМy неПpoДyкTиBHi витpaти Чacy rra

дoпомi>ttнi oпеpaцiТ, пpoмilкнi poзpaхyнки тa iн.;
- мiстять вiдoмi B еЛrкTpoмеxaнiцi теpмiни, I7aЗBИ, ПoЗHalllttня.
Пiд uaс poбoти ексПrpTнoТ кoмiсiТ ПpoBеДеrri ККP зa ЦИкЛoм Дисциплiн:

пpoфесiйнoТ i пpaктичнoТ пiдгoтoвки. Як свiд.lить aнaлiз pезyльтaтiв
Bикoнa!{нЯ кoМПЛrксниx кoнTpoЛЬниx poбiT, сTyДенти oсвiтньo-пpoфесiйнoТ
ПpoГpaMи Електpиuнi сисTrMИ i кoмплrкси TpaнсПopTI{иХ зaсoбiв
спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoеHrpгlTикa' еЛrкTpoTеxнiкa .Гa еЛекTpoМеxaнiкa
гaлyзi ЗHaHЬ |4 Електpиuнa iнженеpiя пoкaЗaЛИ Дoстaтнiй piвень фaхoвoТ
пiдгoтoвки, tlpoЯBиЛи твopuий пiдxiд Пpи виpirпеннi ситyaцiйниx Зa/\aч,
пoв'яЗaниx з вибopoм i oбгpyнтyBaIIHЯМ oПTИMaЛЬниx вapiaнтiв. У poбoтaх
ДrЯких стy.Центiв МaЛa мiсце нrПoBHoTa вiДпoвiдей, не ЗaBжДи чiткi лoгiчнi
BИсHoBки.

Pезyльтaти BикoнaнHя кoмПЛrкcних кo}ITpoЛЬних poбiт вiДпoвiДaють
BсТaнoBЛеHиМ BиMoГaМ Дo aкpедитaцii пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa освiтньо-
пpофесiйнoю ПpoГpaМoЮ Електpиvнi сисTеN4и i комплекси TpaHсПopTниX
зaсoбiв iз спецiaльнoстi 141 ЕлекTporнеpГlTИкa, еЛекTpoTеxнiкa Ta
еЛrкTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ l4 ЕлектpИЧHa iнженеpiя (дoдaються).

Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кo[ITpoЛЮ пiд чaс oсTaнHЬoТ зaлiкoвo-
rкзaМенaцiйнoi сесiТ пoкaзЬв Дoстaтнiй piвень TеopеTИЧнoТ тa пpaктинноТ
пiДгoтoвки сTy.цrHTiв. Узaгaльненi pеЗyЛЬTaTИ скЛaДaннЯ екЗaMенiв :
. aбсoлютнa yспiшrнiсть _ I00o/o, якiсть - 61',7 oА, cepеднiЙ бы _ 4,4;
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PезyльтaTи ЗaxиcTy кypcoвoi poбoти Ta кypсoвoГo Пporктy тaкi:
- лiтня сесiя: yспirшнiсть - 100,0 oА, якicть _ 88,2 o/o, cepеднiЙ бш - 4,4;
- зиMoBa сесiя: yспirпнiсть _ 100,0 o/o, якtcть - ]0,6 o/o, cepeднtЙ бall - 4,4.

Pезyльтaти вибipкoвoТ пеpевipки кypсoBИх пpoектiв стyДентiв свiднaть
Пpo нaЛежнy oбrpyнтoвaнiсть ix oцiнroвaння.

Зa pезyЛЬTaTaМи ЗaxисTy звiтiв З ПеДaГoгiчнoТ ПpaкTики ЗaГaЛЬнa
yспiшlнiсть 100,0 %; якiснa yспiшrнiсть 96,I oh, сеpеднiй бaл _ 4,8.
Pезyльтaти зaХисTу звiтiв з ДoслiДниЦькoi ПpaкTики тaкi: yспirпнiсть
100,0 oА; якicть _ 96,I o/o; cеpeднIЙ бaл - 4,8.I-{е свiд.rиTЬ Пpo висoкий piвень
ПpoQrс1Инol ПlДГoToBки сTy.цrIITlB.

PезyльтaTи ЗaхисTy звiтiв З ПеpеД.циплoмнoТ ПpaкTики тaкi: yспirпнiсть -

100,0 o/o; якtcть - 96,1 o/o; cepeднiЙ бaл - 4,8.I{е свiдuиTЬ Пpo висoкий piвень

пpoфесiйнoТ пi:lгoToBкИ стyДентiв.
Bищезaзнaченi t]oкaЗники yспiпrнoстi ДaroTЬ ЗMoгy зpoбити Bиc}loBoк

Пpo Дoстaтнiй piвень пiдгoтoвки стyдентiв Зa oовiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaМoЮ Електpи.rнi сисTеMИ i кoмплекси ТpaнсПopTнИх зaсoбiв iз
спецiaльнoстi 14I ЕлектpoенеpГrTИкa, еЛrкTpoTехнiкa .Гa rЛrкTpoМеxaнiкa
гaлyзi ЗнaHЬ 14 Електpичнa iнженеpiя.

Bисновок: pеЗуЛьmаmu npoвеdeнuх КoнmpoЛьHuх захodiв щodo
пеpевipкu Зна|7ь nid uаc poбomu екcnepmнoi' кoл,tiсii. cвidчаmь пpo mе, LL|o
cmуdенmu ^4аIomь наЛеЭtсну mеopеmuчну nidzomoвку mа влtiromь
З(rсtlloсoвуваmu mеopеmuчнi знаннЯ npu вupiu.tеннi t<oнкpе|11l-tllх |,lpаКI1Iuч|lu^.
завdа'нь'' якiсmь nidzomoвКu вunусКнuкiв за oсвimньo-npoфесiйнoю |1pОZpс1"|\4o1{)
Eлекmpt,tuнi cuсmелru i кoлlnлексu mpанcпopmнuх засoбiв iз cnецiа-пьнoctlоi
1 4 1 Елекmpoенеp?еmuКа, еЛекmpomехнiка mа еЛеКmpoлtеханiка zалу,зi ЗIlсlНь
1 4 Ел ек mpuчH сI iнэю ен еp iя вidno в id ас акp еdumацiйнuл,t вu.л4o Z сt14.

Зaгaльнi BисtIoBки i пpопозицii
Ha пiДстaвi ПoДaниx Ha aкpедитaцirо мaтеpiaлiв ХapкiвськoГo

нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy мiсЬкoГo гoсПoДapствa iменi o.M. Бекетовa тa
пеpевipки pеЗyЛЬTaтiв освiтньoТ дiяльнoстi нa мiсЦi, ексПеpTнa кoмiсiя дiйrшлa
BисFIoBкy' Щo ПpoгpaMa пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa oсвiтньо-пpoфесiйнoto
ПpoГpaМoЮ Електpиuнi сисTеМи i комплексИ TpaHсПopTriИХ зaсoбiв iз
спецiaльнoстi |4I ЕлектpoенеpГеTикa, еЛекTpoTеxнiкa Ta rЛrкTpoMеxaнiкa
гaлyзi ЗнaнЬ |4 Електpиuнa iнxtенеpiя У XapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy
yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПoДapствa iменi o.М. Бекетoвa, ЗoкpеМa кa.цpoBr,

мaтеpiaльнo-теxнiчHl' IlaBчaЛЬнo-МrТoДИЧHr, iнфopмaцiйне зaбезПrЧеHHЯ Ta
якiсть пiдгoтовки фaxiвцiв в цiломy вiдпoвiдцaють BсTaHoBЛrHИ\,{ лiцензiйним
yMoBaM Ta aкprДитaцiйним BиMoГaM to нaЗBarroгo piвня нaBчaЛЬнoТ пiДгoтoBкИ

i в пoДaльшoМy сПpoМo}кнi зaбезпeЧИТkI Деp}I{aBнy гapaнтiю яttoстi oсвiти.
Bвaжaсмo Зa неoбxiДне BисЛoBиTИ Taкo}к pяД pеКoМеЕtДaцiй, якi

ДoЗBoЛяTЬ ПoДaЛЬшoмy пoлiП[IиTи якiсть пi,цгoтoвки фaxiвuiв:
- aктивiзyBaTи poбoтy BикЛaДaчiв з пiДгoToBки Дo BИДaнrrя пiдpy.rникiв тa

HaBЧaЛЬHиx шoсiбникiв, a Taкoж нayкoBиx пyблiкaцiй в нayкoBo МеТpиЧнИХ

бaзax Sсоpus тa Wеb of Sсiеnсе;

Гoлoвa кoмiсiТ o. М. Ciнuyк
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oбнoвити кoМПЬIoTеpнo-iнфopмaцiйне зaбезпеченнЯ випyскaюuoТ
кaфедpи Тa ПoПoBI1ИTИ неoбxiднИN|И cУЧalНИмrИ ПpoГpaМavIИ ДЛЯ poзpaxyнкy i
ПpoекТyBaннro еЛrкТpoTеxнiчних сисTrМ;

ilpaкTикyBa.ГИ ПpoBr.цrннЯ пiдвищення квaлiфiкaцiТ виклaдaнiв,
oсoбливo BИПyскaЮuиx кaфеДp, y пpoвiдних нayкoBo-ДoслiДних ycTal]oBax
iнtпих мiст Укpaiнитa Зa кopДoнoМ.

oсвiтньо.пpофесiйнa ПpoгpaМa Електpи.lнi сисTеMи i кoмплекси
TрaнсПopTtlих зaсобiв iз спецiaльнoстi |4| ЕлектpоенеpгеTикa'
еЛекTрoTехнiкa Ta еЛекTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ |4 Елeктpинна
iнжeнерiя y Хapкiвськoмy нaцiонaлЬнoМy yнiвеpситетi мiського
гoсПoДaрсTBa iменi o.М. Бекeтoвa Мo)ке бути акpеДиToBaнa Зa ДрyГиM
(мaгiстеpським) piвнем.

Голoвa ексПеpTIIoi кoмiсii:
зaвiдyвau кaфедpи еЛrкTpoМехaнiчниx сиcTеМ
aBToМaTизaцii B Пpoмиcдoвoстi i нa тpaнспopтi
!еpх<aвнoгo BищoГo нaBчaЛЬнoгo ЗaкЛaДy
<Кpивopiзький нaцioнaльниЙ yнiвеpсиTеT))'
ДoкTop Trxнlчниx нayк, пpoфесop

o. M. Сiннyк

Експеpт:
зaвiдyвau кaфедpи rЛекTpичниХ Ta rЛrкTpoнF{иx
aпapaтiв Зaпopiзькoгo нaцioнaлЬнoГo
теxнiчнoгo yнiвеpсиTrTy, ДoкTop теxнiчниx
Hayк, пpoфесоp Aндpiснкo

<З експеpтн

Pектop B. N{.Бaбaев

oзнaиoMЛеHl,|и)):

Гoлoвa кoмiсii o. M.Сiнuyк



ЗBЕДЕнI BIДOMОСTI
ГIpo ДoTрI{Maння лiцензiйнш( yMoB y сферi вlrщоi освiти

Пopiвняльнa тaблиця .цoTpиМaн}iя кa'цpoвих i технологiчних Bи}4oг щoДo
мaтеpiaльно.технiчнoГo, I{aвЧil[Ьнo.МетoДич}Ioгo Ta iнформaцiйного

зaбезпечення oсвiтньоТ Дiяльностi y сфеpi вищoТ освiти зa oсвiтньо-

гpофесiйнo}o ПpoГpaМoю Елекщитнi системи i комплrкси TрaI{спopTн?lх

зaсобiв зi опецiaльностi 141 ЕлектpoеЕерГеTl4кa, еJlектpотехнiкa тa

еJlrкTpoмехaнiкa гaлyзi зHaнь 14 Електpичнa iнx<енеpiя

I
i
r l

Haйменyвaння ПoкaЗника
(ноpмaтивy

Знaчення
пoкaЗн}кa

(ноpмaтивy)*

Фaктичне
Знaчення

ПОкaзн!lка

Biдхилення
фaктl.lнного
знаЧrння
Пoк&зникa

вiд
IIoрMаT}IBIIОГ

o

кA.цPOBI B',IМoГИ
щoДo забезпечення ПpoBaД}кевня освiтньоi'.цiяльностi y сферi вищоТ освiти

4. Прoведення лекцiй З нaBчaЛЬних
ДисЦиплiн нayкoBo-педaгoгi.rними
(нayковими) пpaшiвникaми вiДповi.цноТ
спецiaльностi зa oснoвним мiоцем pоботи
(мiнiмaпьний вiдсoтoк визнa.rенoi
нaBЧ€UlЬ}tl{M ПДa}to}t кiлькoстi гоДин):

1) якi мaтоть нayковий стyгiнь тalaбo
Bчrнr зBaнI{я (до 6 Brpесня 2019 р. для
ПoчaТкoвoго рiвня З ypаxyвarrняM
педaгогiнних прaцiвникiв, якi l\{аIoTь Bищy
кaтегopitо)

50 1 |  А J - . \ |  А
I  L \ 1 1

2) якi мaтоть нayковнй стyпiнь дoкToрa
наyк або Bчене ЗBaння пpoфесоpa

25 a a  - + 8,З

5. Проведення лекЦiй з нaBчаЛьних
дисцигlлiн, rцо зaбезпечyloTь фоpмyвaння
пpофесiйних кoMпеTентностей, нayкОBo-
пе.цaгогiчними (наyковими) працiвникilми'
якi е визнaними пpофеоioналaми з
досвiдoм poботи зa фaхом (мiнiмальний
вiдсоток визнaченoТ нaBчaЛЬниM ПЛaнoм
кiлькостi годин):
l ) дослiдницькoi, yпpaвлiнськoТ,
iнновaцiliноi aбо твор.rоi роботи зa фaxом

15 28,6 - г  l J t o

2) пpaкти.rнoi ро6оти зa фaхoм

6. Проведення лекцiй, ГrpaкTиЧ}lих'

семiнaрськl-tx тa лaборaТoрн}1х зaняTь,

здiйснення нayкoвoгo кеpiвниЦтвa

кyрсoBип4 !I, ДиПЛoMHиNiIтl poботами

{проектaми), дtlсертauiйнимl.I

дослiдженняМи }lаукОBo-ледагогi.tними
(наyковими) прaцiвникaми, рiвень
нaукoвоТ тa професiйноi aктивностi
кО)itнoгo з як}ж засвiд.tyсться Bикoнанням

зa остaннi п'ять pокiв llе п,Irнttlе TpЬox

пiдпyнкти 1-
16

пyнктy 5
пришtiток

пiдпyнкти
|,2,З,4,

7,8,9,10,
I  1 ,12 ,13 .

t4,
15,16

пyнктy 5
притиiток:

Головa кo\,{iсii o.lvl. Сiнuук



yl\{oв. зaЗнaчених Y пYнкТi 5 пpимiток

7. HaязнiстЬ Bиtlyскoвоi кaфедpи iз
спецiальноТ (фaховоi) пiдгoтoвки, якy
оLIoЛюl фaxiвець вiдповiдноТ aбо
спорiдненоТ нayково-педaгогiuноТ
спецiaльнoстi

+ +

1) з нayкозиМ cTynенеM.цoкTopa i{ayк
Ta BLIент{М зBaнняМ

+ +

2) з наyкови]\,{ cTyПенеМ Ta BЧе}Iи[4
З3aнняI!{

+ +

3) з нayковиL{ сTyпrнем aбо BЧениМ
ЗBaннЯM
8. HaязнiстЬ TрyДоBиx договоpiз
(контpaктiв) з уоiмa нayкoBo-
пеДaгoгiчними прaцiвникaМи тal aбo
накaзiв пpо пpийняття ix нa роботу

+ +

TЕхнoЛoГшш BИN{oГИ
що,цoмaтеpiально-технiчногoзaбезпечеt{няoсBiTнЬoТ

5. Зaбезпеченiсть комп'тотеpними

робоuими мiсцями, лaбopaторiями,
полiгoнaми, oблaднaнням,
yсTaTкoBaнням, необхiДними .цля
BI,Iкoнaння T{aBr{aJТЬних плaнiв

+ +

TЕХI{oJIoГlЧFIt BИN4ОГI4
Цo.ц0 I{aBчaльнo-MrToдичного зaбезпlчlння освiтньоТ дiяльнoстi y сферi вищоТ освiти

3. Hаявнiсть pобоноТ прoграN{и з
кoжнoi нaвчanЬнoi Дисциплiни
нaвчaЛЬнoгО ПлaнУ

+ +

4' Haяв:liсTЬ кoМПJlекcy нaBчirЛЬно-
MrTo"Д'иЧнoго зaбезпеЧlння з кожноi
нaBчaЛ ЬHoi дlrсци пл i  Hи нaBЧaЛЬнoгo
пЛaнУ

+ +

5' HaявнicтЬ пpoГpawlи пpaктинноi
пiдготовки' pобочиx ПpогpaМ прaкTик

+ +

6. Зaбезпоченiсть студентiв
}Iaвчi}лЬними мaтеpiaлal,Iи З кожноi
нaвчaЛЬнoТ дисциплiни нaвЧaЛЬнoГo
Плaну

+ +

7. HaявнiстЬ МеТo.циЧних мaтеpiaлiз
Для пpoвr.цення aTеcTaцiТ здобувачiв

+ +

TЕХнoЛОГНнl BI4IvloГИ
щоДо iнфоpмaцiйнoгo зaбезпечення oсвiтньqi ДiЯЛЬн,]оTi y сфе

3. Haявнiоть офiltiйного веб-оaйry
зaкЛaдy 0свiти, нa якOМy розмiщенa
oсновнa iнфоpмaцiя пpо йoго
дiяльнiсть (стpyктyрa, лiцензiТ тa
сеpтифiкaти Пpo aкpедитaцiю, "
о свi тня/оовiтньо-н ayковa/
виДaвничa/aтестaцiйнa (нayкових
кaдpiв) Дiяльнiоть, навнaльнi тa

+ +

i
i
I

I

I
i
i ,
l i

Пl
flit
l l i lt I r

н]|

fl;[' l
шl
f i tr

Головa комiсiТ О.fr/t. Ciнuyк



IIayкoBl cTpyкTypl{l пlДpoзДrЛI4 Ta iх
с КЛ a.Д'' ПеpеЛiк ltaBЧаlЛЬн иx ДисциПJliн,
IlpaBиЛa ПpийoMy! кoнTaкTнa
iнфоpмaцiя)
4' HaявнiсTЬ еЛекЦ)oннoгo pесypсy
ЗaкЛaДy освiти, який мiстить
aaBчiulЬнo-{!{rToДичнi мaтеpiarrи з
I{aвчaJIьI{их ДисциПniн нaвчaльнoго
Плaнy' B ToМy.lислi в системi
дистaнцiйнoгo нaвЧaliня (мiнiмaльний
вiДсoток нaвЧaЛЬних Дисциплiн)

60 60

lоловa ексПерTlroi комiсii:
ЗaBiДyBaч кaфеДpи еЛекTpoмехaFIiчних
сисТеM aBToМaTизaцiТ B ПpoМисЛoBoсTi
i нa тpaнсПopTi {еpжaвнoгo Bищoгo
IlaBчajlЬI{oгo ЗaкЛaДy <КpиворiЗЬкий
нaцioнtшьний yнiверсиTlT)' .цoктop
TrХнiч:Iиx нayк' Прoфecoр

Eксперт
ЗаBiДyвaч кaфедри еJIrкTричниx i
rJlеltTporrнШ( arrapaтiв Зaпоpiзькoгo
нaцioнiшьнОГo TеxнiчнoГo
yнiBrpсиTrТy, ДoкTоp технiuЧих нayк,
Пpoфесoр

(З ексIерTнI{Mи

Pектop

О.М. Сiн.lyк

П.Д. Aндрiснк*

B.M. Бaбасв

ffi

Головa комiсii о.ь-2'ФГ О.N1. Сiнвyк



ДЕРT{ABнI BиMoГи щoДo AI{PЕДиТAЦiТ
noPIBItЯЛЬt{A ТAБЛr4Ця

кpиTеpiiъ тa BиMoГ Дo aкpе"циTaцii
зa освiтньо-пpoфесiйною ПpoгpaN{orо Електричнi систеrии i комплекси

тpaнспopтних зaсобiв зi сшецiaльностi 14l ЕлектpoеHеpгеTикa' еЛектpотехнiкa
Ta еJrrкTромеxaнiкa гaлyзi Знaнь 14 ЕлектpичЕa iнlкенеpiя

Haзвa .oкaз}tика (ноpмaтивy)

Знaчення
'loкttз}Iикa

(нopмaтивy)
зa оcвiтнiм
сTyIIенеМ

фактичне
Знaченiiя

Пoкaзникa

Biдхилення'
фaктинного

З}тaaТення

показника вiд
нopп4a-

TI,{в}loГo

Якiснi харaкTeрисTикIl пi.цготовки фaхiвцiв
6. Умови зaбезпечення .церх(aв}rоТ гapaнтiТ
якостi виrцoi освiти
6.1. Bиконaння I{aBч'lJIьнoгo ПЛaнy зa
Пoкaзникaми: перелiк IlаBчЕuIЬниХ ДисЦиплiн,
гo.цини' фopми кoнтpолrо, o/o

100 100
:

6.2. Пiдвищення квaлiфiкaцii виклaдauiв
постiйнoго склa.цу зa остaннi 5 poкiв. %

100 r00

6'3. Чисельнiсть нayкoвo-гrедaгогitних
(педaгогiтних) пpaцiвникiв, що обсщ.говyтоть
спеЦiальнiсть i пpaщоюTь y IIaBчaЛьнoМy
зaклa.цi зa oсfloвниA{ мiоцеru poботи, якi
зaймarоться Bдoскo}IaJТенняМ IIaBчaлЬЕo-
меTo.цичt{oго зaбезпе.lення' нayкoвиI\,Iи
.цослi.цженнями, пiдготoBкoIo пiдpyнникiв тa
I{aзчаJlЬIiиХ пoсiбникiв. 04

100 100

7. Pезyльтaти oсвiтньоi дiяльнoстi (piвень
пiдготовки фaхiвцiв), не менrпе, o/o

7'1. Рiвень знaнЬ стyдентiв з гyмaнiтapноТ
тa соцiально.економiчноi пiдготовки :
7. l. 1. Услilxt{o викoнaнi контpольвi
зaвдaння. o/о

90 94,1 +А. I

7 '|.2. Якicнo Bикoнaн
зaBДaння (оцiнки <5>>

кОIlTpoЛЬнl

<<4>>\, уo
50 52.9 + ? q

7.2 Piвень знaнь сryдентiв з rrpиpoдT{ичo-
нayковоi (фyндaментaльноi) пiДготовки :
7'2.1 Усliпшo виконaнi контpольнi
зaв.цaння' 7о

90 :{r пеpеДoaчен(
HaвaI. Плa}'О]\,{.7.2.2 Якicно Bикoнaнi кoнТpoлЬнi

зaвдal{ня (oцiнки (5>) i (4)), %
50 нr ТrерrДCIaчен(

:{aBч. ПЛaнo}'I
7.3. Рiвень 3нaнЬ сryдrнтiв зi спецiaльноi
(фaховоi) пiдготовки:
7.З' 1. Успilllнo Bикoнaнi контрольнi
зaвДaння.Yo

90 q Д |
' T r l

7.2.2, Якiсн0 BикOнaнi конщoшьнi
ЗaвДal{ня (oцiнюr (5> i (4))). %

50 6 1  { + l ' l  {
I  I  I  r J

B' opганiзaцiя нayковоi pоботи

Головa комiсiТ О.М. Сiнuyк



Нaзвa lToкaзникa (нормaтивy)

Знaчення
Пoкaзникa

(ноpмaтивy)
зa освiтнiм
сTyПеIIеM

Фaктичне
ЗТ{aчrнT{я
пoказникa

Biдхилення
фaктиuного

Знaqlнrtя

показника вiд
н0pМa-

TиB}toГo

8.l. Нaявнiсть y стpyктypi IIaBчaлЬIIогo
ЗaкJla,цy Еaукoвих пiдpоздiлiв

+ +

8.2' Учaсть стyдентiв y нayковiй pоботi
(нayковa pоботa нa кaфедpaх тa в
лaбоpaтopiяx, yнaсть B I{ayкoBиx
конфеpенцiяx, конкypсaх, висTaBкax,
пpофiльниx олiмпiaдax тощо)

+ +

Голоза ексПеpTIIоi комiсii:
зaЕiДyвaч кaфеДpи еЛекTроМехaнiчних
сисTеМ aBToMaТизaцii B ITpoI\4исЛOBoсTi
i нa тpaнсПopTi .{еpт<aвнoгo Bищoгo
IIaBчilJIь:loгo ЗaклaДy <Кpивopi3ЬкИй
нaЦioнztлЬний ylriBеpситlT>) ДoкToр
TrХнiчних нayк, Пpoфесop

Експеpт
зaвiДyBaч кaфr.цри еJIекTpичниx i
еЛrкTpoнниx aПaрaтiв Зaпорiзького
нaцioнtlЛЬнoгo Trхнiч}roГo
yнiBеpситеTy, ДoКTop Технiчниx нayк,
:rpoфrсoр

(з rксперTIIlIшr}r

Pектоp

О.ivr. Сiнчyк

П.Д. Aндpiсн:*о

B.M. Бaбасв

йомлений>х

Головa комiсii ,ff€ o.М. Сiнчyк
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