BI,1CнoBки
ексПеpTIIoi кoп{iсii з aкpеДиTaЦii
пiДгoтoBк}I мaгiстpiв
зa oсвiтнЬo.ПрoфесiйнoюПpoгpaMoю Електpичний TpaнсПopT
iз спецiaЛЬHoсTi 14t
ЕлeктpoeнеpгеTикa' eЛекTpoтехнiкa Ta еЛeкTрoMeхaнiкa
гaлyзi знaнЬ 1.4ЕлекTpичнa iнженеpiя
мiськoгo ГoсПoДap.
у ХapкiвсЬкoмy нaцioнaЛЬнoП{уунiвеpситетi
сTBa iмeнi o.M. Бекетовa
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Е,к с ПЕ PTH.vIkIBи C [Io B o к
aкpеДиTaцiйнoieксПеpТиЗищoДo пiДгoтoвки мaгiстpiв
зa oсвiтнЬo.Пpoфесiйнoю
ПpoгpaмoюEлeктpичний TpaнсПopТ
iз спeцiaЛЬнoсTi14| ЕлектpoeнepгeTикa9eЛекTpoтeхнiкaTa eЛекTpoмехaнiкa гaлузi Знaнь 14 ЕлекTpичнa iнженеpiя
y ХapкiBсЬкoll{yнaцioнaЛЬHoMyyнiвеpситетi
iмeнi O.M. Бекетовa
мiськогo гoсПoДapсTBa
Згiднo з Пoлoт<енняМПpo aкprДитaцiroBИЩиx нaвчaЛЬниxЗaкЛaдiвi
Ta BИЩиХпpoфесiйниxyЧИЛиспецiaльнoстейy Bищих нaBчaЛЬниxЗaкДa.цax
ПoсTaIIoBoIo
Кaбiнетy Мiнiстpiв Укpaiни вiд 9 сеpпня
ЩaХ, ЗaTBеpllя(ениМ
2001 p. Jю 978, зi змiнaми' Bнесенимизгiднo з ПoстaнoBaМиКaбiнетyМiнiстpiв УкpaТниJYs |124 вiд 3|.|0.2011p., J\ЪB01 вiд 15.08.20|2,J{p692 вiд
oсвiтиi нap., N9 507 вiд2"|.05,2О|4
18.09.2013
Р,,Ta Зa нaкaЗoмМiнiстеpсTBa
кoмiсiя Miнiстерствaoсвiти
yки УкpaТниJ\Ъ383-л вiд0].|2.20I.7p., ексПеpTI{a
i нa\zкиУкpaiни У склaДi:
Гетьмaн Геннaдiй Кyзьмин _ зaвiдyвau кaфедpИrЛrкTpopyхoМoГocкЛaДy
!нiпpoпеTpoBсЬкoгo HaцioнaлЬHoГoyнiвеpситету зaлiЗничнoГoTparrсПopтyiменi aкaДемiкa
. poфесоp"
B . Л a з a p я H aл,o К Т o pT е Х н i ч н и хH a у К п
гoЛoBaкoмiсiТ;
iнститутy еЛекЧоpний Oлексiй ГIетpовиЧ - ДиpекTopнaBчaЛЬнo-нayкoBoГo
тpoмеxaнiки, енеpгoзбеpе)кrння i систем
yпpaвлiння КpеменuyцЬкoГo нaЦioнaлЬHoГo
унiвеpситетyiменi Mиxaйлa oстpoгpaДсЬкoГo'

пpофесop кaфедpи сИсTеM aBToN4aTиЧнoГo
yпpaвлiнHЯ Тa rЛекTpoПpИBolly' ДoкTop технiчHИx IIayк, пpoфесop

пoДaнiXapкiвp. вклroчнopoЗГЛянyЛa
y пеpioдз 12'I2.2017p. пo 14.|2.2О|7
ГoсПoДapсTBa
мiськoгo
yнiвеpсиTrToМ
нaцioнaлЬHИМ
сЬI{ИM
зaклaДiпеpевiB нaBчaЛЬHoМy
iменi o.M' Бекетoвaмaтеpiaлиi безпoсеprДHЬo
pИЛa достoвipнiстьiнфopмaцii,щo ПoДaнaДo МiнiстеpсTBaocBiти i нayКИ
стaн кaДpoBoГo,HaBЧaЛЬaкprДИTaцiТ,
УкpaТниpaЗoМiз зaявoroHa ПpoBеДеt{нЯ
нaтa iнфopмaцiйнoгoзaбёзпе.tеннЯ
мaтеpiaлЬHo-Tеxнiчнoгo
Ho-NlеToДичнoГo'
Пporlесy, вiДпoвitнoстi освiтньoТд{iяльнoстiдеpн<aBHиМ
BчaЛЬЕIo-BиxoBHoГo
BИMoГaМщoдo пiДгoтoвкифaxiвцiвзaявленoГooсвiтньoгopiвня.
У пiдсyмкy rксПrpTнoГooЦiнювaннякoмiсiя кoHсTaTyс:

Гoлoвa кoмiсiТ

Г.К. Гетьп,laн

l
1. Зaгaльна xаpaкTepисTикaoсвiтньоi дiяльностi Хapкiвського наЦioнaЛЬнoгоyнiвеpсиTеTyмiськoгo гoсПoДаpсTBa
iмeнi o.M. Бекетовa
Хapкiвський нaцioнaльниЙ yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTBaiменi
o'М. Бекетoвa(ХнУMГ iм. o.M. Бекетoвa)зaснoвaниЙу 1922 poui i с нaйстapiшим в УкpaТнi вищим нaBчaЛЬниM
ЗaкЛa,ЦoМ,
щo ГoTyс фaxiвцiв y гaлyзi
мiськoгo ГoсПoДapсTBa.
xHУМГ iм. o.М. БекетoвaпiдпopядкoBaнoMiнiстеpствy oсвiти i нayки
УкpaТни.opгaнiзaцiйнo-пpaBoBaфopмax}IУMГ iм. o.M. Бекетoвa- Дrp)I{aBний нaвчaльниЙЗaкЛaД.Фopмa BЛaснoсTi_ деp>кaвнa.
Pектop ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГoyнiвеpсиTеTyмiоькoгtl ГoсПoДapcTBa iменi o.M. Бекетoвa
yпpaвлiння,пpoфесop'Лaypеaт Деp}кaBнoТ
ДoкTopнayк З Деp)кaвнoГo
пpемii в
гaлyзi apхiтектypи,ЗaслylкенийбyдiвельникУкpaТни,ПouесниЙ ГpoМaДянИн
мiстa Хapкoвa, aкaдемiкMbкнapoднoТiнженеpнoТaкa,цемii.
УнiвеpсиTrToМПpoTЯГoМбiльrшяк 90-piuнoТiстopiТ сBoГo iсtlyвaння
зpoбленoзнaчний BIIесoкy сTBopенняi poзвиToкнaцioнaльнoТмyнiципaльнoi
сисTеМи.Зa цей пpoмix<oк
чaсy пiдгoтoвленoПoнaд100тис. фaxiвцiв.
Bипyскники yнiвrpсиTеTyкopисTyloTЬсяПot]ИToМнa пpoвiдних пiдпpисMcTBaхмiськoгo ГocПoДapсTBa,
y сфеpi ПoсЛyг,зaймarотькеpiвrтiГIoсaДиB
сиотемiyпpaвлiннЯ}киTЛoBo-кoМyнaЛЬHиM
ГoсПoДapcTBoМ,
B opГaнaxмiсцевoгo i деp>кaBнoГo
yпpaвлiння.
У 2008 poцi ХHУМГ iм. o.М. БекетoвaпpoйrпoвЧrpГoByДеp)кaBнyaкpедитaцiroi pirшенням{AК Укpaiни вiд 1 ЛиПнЯ2008 p. (пpoтoкoлЛЪ72.)визrтaнийaкprДиToBaниМ
зa IV piвнем (сеpтифiкaт:сеpiя PД- IV ЛЪ212448] вiд
0 s . 0 6 . 2I03 p . ) .
BiдпoвiдHo Дo BиN4oгМoFI УкpaТни,дirочoТнopMaTиBнoТ
дoкyментaцiТ,
ПpoBеДенo
poботy Пo Пеpеoфopмленнro
y BсTaнoBЛеFroMy
ЗaкoFIoДaBсTBoМ
ПopяДкyлiцензiТнa oсвiтнroдiяльнiстьтa сеpтифiкaТиПpo aкpеДиTaцiю
зa нoBИMиспецiaльнoсTЯMи
(Пеpелiк 20|5 p.). Biдпoвiднo нaкaЗyМoH УкpaТниJ\Ъ
I22-л вiд 09.06,20lr7
p. <ПpoпеpеoфopМЛеннЯ
лiцензiй>>
ХapкiвськийнaЦioнaльt]ийyнiвеpситетмiськoгo ГoсПoДapсTBa
iменi o.M. БекетoвaMaс ПрaBoll:l
з:]ii:rснеl.lня
освi:.ньoТДiяльнoстi y сфсpi виш;оТосвi.l.и ttiдго'lовttl,lМ()jl0lJlt;t,lХ
сllеi1ia;tiс.t.iв,
бaкaлaвpiв, спецiaлiстiв, мaгiстpiв, док.гсlрiвtpi;rосo(liТ.

f{о склaдy УнiвеpсИTеTy сTpyкT)ipЕlo вXo/lяТЬ: /llB?lксlitс/lll;i - ;li}ItJlO]]0t(oh4yL{aJIЬний
i еJlеl(.ГpoMеxaнiuний, вiсiм фaкy.llьr.еr.iв,l-lав.la;tьttо-нayксiвtаГi
illс.ги,гу.гшiдl.о.говки кaдpiв вищоТ квaлiфiкaцii, Нaвнa"ilЬtlo-i{a\,tсовllйiiiсr.и,l.y.г
t.tiсjiяr:1иtl.ltомнсrТ
освiти, зaoЧнoГo (дистallцiйrrIогo) }.itlBlliiIiltЯ.Га llliltзilttlсtttlяl
кваrri{liкaшiТ,LI'енr:pдoyнiвrpсиTеТсЬкoi oсвi.ги i кap,сlри, Нayl((;вtl-дос:li;ttti.tа
ir"rшri
гriдptlздiлl.t.Зaгaльнa чисельнiсТЬ сTyДеHтiв пtlнaд 9.гис. осiб.

B цiлoмy нa цей чaс УнiвеpсиТrT HaДa€ .oсвiтнi ПoсЛyГИнa бaкaлaBpсЬкoМypiвнi зa 2I спецiaльнiстюз 48 oсвiтнiхпpol.paМ,B ТoМyчислi 15 oсвiтнiх
ПpoГpaМ
зi скopoнrHИМтеpмiнoмнaBЧaння.
Ha мaгiстеpсЬкoМy
piвнi пiдгoтoвкaздiйснюeTЬсЯ
зa I] сгlецiaльнocTЯN4и
по 39 oсвiтнiмПpoГpaМaм,
5 з ЯкИxoсвiтньo-нayкoвi.
f=-
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ПiДгoтoвкa ДoкTopiв фiлoсoфiТздiйснIo€ T Ься зa I4 спеЦiaльнoсTЯМи.
13Уrriвеpситетi TaКoх(нaBчaIoTЬояблизьiсo 400 iнoземЦiв з 23 rtpaittсвi-

V.

Bажлl,rвиM aсПекToM y.цiяльнoстi УнiвеpcиTrTу с пliнсlla1lo/li{е
спiiзpобir.llИЦ1.1]o.Унiвеpситет пiдтpиN{yс тiснi нayковi й дiловi Зl3,ЯЗliи З Bt.{LЦиN,il4
tlаBLIaЛЬI{иN,{и
зaкJIa/{aNrИ'НaУкoBиМи тa ДoслiДHиllькиillи o1lгаtтiзацiямtт бziгaтьoх
кpalr'r свiтy, y ToМy ч'ислi Bели'кoТ Бpитaнii, FIivtе.t.li,lни,I{aнaди, Болгapii,
По;tьш]i, LlеxiТ, Фpaнцii, lllвецiТ тa iншиx. УнiвеpсИТr.Г С чJ]lIIoN,{МiirtнaрoДнoТ
aсortialtil. ytliвеpситетiв, Меpе)Ьl iнститyтiв ГpoМa/lсЬКoГo a,цlriнiструBаI"l}l'1
L[еrlтpaлl,t.lоiтa СxiднoТ Свpoпи. С постiйниМ yllaсliиКoM мi;rсttapo/Ill'JX|.pi1i'l*
'f()t]ИXl]poГpaМ.
УнiвеpсиTrТ Maс poзBиненy мaтеpiaЛЬнo-Tехнivнy бaзy i сoцiaльнy iн-

iменi o. M. Бекетoвa
фpaстpyкTypy. Cтaн нaBчaЛЬниx пpимiщень ХНУMГ
вi,цпoвiдaссaнiтapнo-гiгiснiчним }lopMaМ,BИMoГaMПpaBиЛ Пo>t(rжнoТ
безпеки,
бyлiвельниM }IopМaМ,щo пiдтвеp.Ц}кrнoвiДпoвiднИМи ДoкyМенTaп,{И.
Усi пpaцiвники Ta сTyДенTи ДoTpиMyIoTЬcяBиMoг теxнiки безпеки, виpoбнинoТ сaнiтapнoТТa Пo)кежнoi безпеки. HaвчaЛЬнo-Bиxoвний Пpoцес зaбезпечеllий aуДиTopI]иМ фo ндoм, aдмiнi стp aШIB:нИМИ
i Дoпoмiя<TIИNIИ
пpим i щенняМи.
Bax<ливoro скЛaДoBolo зaбезпечення нaвчaЛЬнo-BиxoBнoГo Пpoцrсy У
ХapкiвськoМy нaцioнaлЬ}IoMy yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПoДapсTBa iменi o.M. Бекетoвa С сyЧaснa бiблioтекa. ФoнД llaвЧaЛЬFloТ
лiтеpaTypи в бiблioтецi yнiвеpсиTеTyTa чИTaЛЬниxЗaЛaХ 886996 пpимipникiв. З 2001 poкy ПpaЦЮс ЗaЛ iнфopмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoнниЙ читaльний зaл)' БезкorптoвниЙ
ДocTyП дo yсix pесypсiв в бiблioтецi зaбезПrчyroTЬaBToМaTизoвaнipобoнi мiсцЯ Ta Зoнa Wi-fi ПoкpиTTяв yсix пpимiщенняХ бiблioтеки. Знa.rнy poЛЬ y iнфopмaцiйнo-МеToДИчнoМyзaбезпеченнi нaвчaльнoТpoбoти стyдентiв Ta BикЛaДaчiв Зa ДИcЦИплiнaми нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy вiдiгpaс I{ифpoвий pепoзитopiй
yнiвеpсиTеTy' якиЙ с oДHиM З кpaщиx в УкpaТнi тa зapессТpoBaнИйy мiжнapoДЕ{oMypесстpi ROAR.
Haвчaльнo-лaбopaTopнa бaзa випyскoвoТ тa зaбезпrчyroЧИх кaфедp пoвнiстю зaбезпечyс ПpoBеДrння ay.циTopHиХЗaнЯTЬ нa сyчaсHoмy piвнi, дaс
мorкливiсTЬ IПиpoкo BикopисToByBaTи нaoчнi пoсiбники, лaбopaTopl]еTa ДеМoнсTpaцiйне oблaДнaннЯ' теxнiчнi зacoби IIaBЧaнHя.Для лекЦiйниx ЗaIlЯTЬ
BИItopисToByIoTЬсЯ
ayдитopii yнiвеpсИТeTУ,якi мaroтЬ MyЛЬTимедiйне oблaДнaHHя.

Haвчaльний Пpoцес пiдгoтoвки мaгiстpiв iз спецiaльнoстi, щo
aкpеДИTyСTЬсЯ'
зaбезпевyс 12 виклaДaчiв з 4 кaфедp. Чaсткa нayкoBoпедaгoгiuниxПpaцiвникiвЗ нayкoBИMИсTyПенЯМиTa BЧеHиMиЗBaнHями,якi
зaбезпеuyютьBИкЛaДaHHялекцiйниx Гo.цИн,скЛaд{aС100 % вiд зaгaльнoТ
кiлькoстiпpoфесopcЬкo-BикЛaДaЦЬкoгo
скЛaДy.
Bucновок'. doкуменmu,якi забезnечуЮmьnpавoвi ocнoвu diяльнoсmi
XHУMГ iм. О'M' Бекеmoва,щО npеdcmавленiв акpеdumацiйнiйсnpавi, с doсmoвipнuмu,а i.хКoJ\4пЛекmнiсmь
mа змiсm dаюmь З]'tozуompuJ|4сIwlu
уЯвЛеННЯ,
ш1oзdiйсненнЯoсвimньoi'diяльнoсmi
пidzomoвкu
маziсtnpiв
зсt
oсвimньoщodo
npoфеciйнoЮnpozpаJ|4oю
EлекmpuчнuйmpанСnopmiз сnецiальнoсmi]4] ЕлеГoлoвaкoмiсii
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5
кmpoе|tеp?еmLlКа, еЛекmpomeхнiКа mа еЛеКmpoJ\4еханiКсl2аЛуЗi Знань ] 4 Eлек|у1pLIчl1а
iнэюенеpiя вidбувасmься зеidнo сучаCнuх ocвimнiх вu^,xoт.

2. Фоpмyвaння

кoIITиtIгеIITy стyДентiв Зa oсвiтньо-професiйнoю
Електpичний
TpaIrсПopт
iз
спeцiaльностi

ПpoгpaМoю
141 ЕлекТpoеtlергеTикa' еЛeкTpoTехнiкaTa еЛекTpoMехaнiкaгaлyзi знaнь
14 ЕлектpиЧнa iнясенepiя
КoнтингенTсTyДентiвзa дpyГиМ(мaгiстеpським)piвнем iз спецiaльнiстi
I4I ЕлектpoенеpГrTикa'rЛекTpoTеxнiкaТa еЛекTpoМехaнiкaгaлyзi З}IaнЬ
14 ЕлектpИчНaiн;кенеpiя вiдпoвiдaс лiцензiйнoмy oбсягy пiдгoтoвки, Якт,lЙ
скЛal{aС
30 осiб Деннoiфopми нaBчaннЯ.
fинaмiкa змiн кoнTиIIгеHTyстyдентiв нacTyПнaу 2016 poцi нa oсвiтнrо
ПpoГpaМyЕлектpиннvlЙтpaнсПopTзi спецiaльнocтi 1'41 ЕлектpoенеpГеTI4I(a'
еЛекТpoTехнiкaтa еЛrкTpoмеxaнiкaгaлyзi ЗнaHЬ 1,4 Електpиннa iня<енеpiя
бyлo ПoДaнo48 зaяв нa 30 мiсць лiцензoвaнoгooбсягy, З t{ИХпpийнятo нa
B0 зaявнa 116
Деннyфop'y нaBчaIIня15 oсiб. У 2017poui бyлo ЗapеСсTpoBaнo
мiсць. З них пpийнятo Ha Деннy фop'y нaBчaHHя24 ociб. oбсяг стyДентiв,
пpийнятиxнa нaBчalнLIЯ,
Hr ПrpеBишyелiцензoвaний
Фopмyвaння кoIITинГенTyстyдентiв з пiдгoтoвки фaхiвцiв зa oсвiтньoпpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ Електpиuний
TpalrсПopT iз
спецiaльнoстi
141 ЕлектpoенеpгеTикa' еJIекTpoTеxнiкa Тa еЛекTpoМехaнiкa гaлyзi ЗHaнЬ
14 Електpичнa iнlкенеpiя зДiйснюсTЬсявiДпoвiДнo Дo Умoв пpийoмy Дo BиЩИХ HaвЧaЛЬниxзaклaдiв УкpaТни тa Пpaвил пpийoм} Дo Хapкiвськoгo нaцioнaЛЬнoГoyнiвеpситетy мiськoГo ГoсПoДapствaiменi o.М. Беttе.гoвa'З ЧИсЛa
BиI]yскt{икiвУнiвеpсиTrTy Ta BиПyскникiв iнtпих BИЩИХHaBЧaЛЬHих
зaклaдiв,
якi отpимaли стyпiнь бaкaлaвpa aбo спеЦiaлiстa.
Кaфедpolo <Електpичниiт TpaнсПopT>>здtiйснroсться цiлеспpямoBaI]a
poбoтa щoДo фopмyвaння кoI{TиIrГеIITy
стyдентiв.

Bucнoвoк: еКСnеpmнакoмiсiя кoнсmаmу€ , щo навеdенi у спpавi dанi засвidнуromь docmаmньo якiснi noкаЗrtuкu npuйoл,tу сmуdенmiв у XHУMГ
iм. О.M. Бекеmoва за oсвimньo-npoфeсiйнoю npozpаJ|rОкэ
Eлекmpuчнuй mpаНспОpm iз сnецiальнoсmi ]4] EлекmpoеllеpzеmLtка,еЛеКmpomехнiкаmа еЛекmpoл,tеханiка еалузi ЗнсlHb l4 Eлекmpuчнсl iнэюенеpiя, ЩО забезпеuус вidnoвidrluit
piвень вidбopу 11анавчанНЯmа фopмува||HяКoнmuнZенmусmуdенmiв.
3. Змiст пiдгoтовки фaхiвцiв зa oсBiТIlЬo.пpофесiйною Пpoгpaп{oю
Електpичний TpaнсПopт iз спецiaльностi 141 ЕлeктpоенергеTикa' еЛекT.
pотехнiкa Тa rЛекTpoмехaнiкa гaлyзi ЗtIаHЬ14 ЕлектpиЧHa iнжсенерiя
Пiдгoтoвкa мaгiстpiв зa освiтньo-пpoфесiйHoroПpoГpaМoЮЕлектpинний тpaнспopт iз спецiaльнoстi |4I ЕлектpoенеpГеTИкa,rЛекTpoTехнiкaтa
еЛекTpoМеxaнiкaгaлyзi знaнЬ 14 ЕлектpиЧHa iн>rrенеpiязДiйснтоСTЬсЯнa ocнoГoлoвaкoмiсiТ
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вi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ
poзpoблrнoЮПpoекTнoro
ГpyПoЮкaфедpи
ПpoГpaМИ,
rЛекTpичt{oГo TpaнсПopTy' сxBaЛенoЮ Hayкoвo-МеToДИЧHoЮ pa.цoЮ
yнiвеpсиTеТyTa ЗaTBrpД}кенoto
Bченoro paДoЮХHУMГ iм. o.М. Бекетoвa.
Haвчaльний ПЛaн пеpедбa.raс пiдгoтoвкy фaхiвцiв З rЛекTpичнoГo
TpaFIсПopTyЗ нopМaTиB[IиMтеpмiнoм нaBчaнHя _ 1 piк 5 мiсяцiв. Haвчaльний
ПЛaн пoбyДoвaний зa cеMесTpoBoIo сиcTrМoЮ Ta BкЛIoчaе 2 цикли диcциллtн
(зaгaльнoТпiдгoтoвки, пpoфесiйнoТ пi.цгoтoвки),зaсвoсння Якиx зaбезпеuylоть
фopмyвaння фaxiвцiв вiдпoвiднoТ квaлiфiкaцiТ.Bсi,цисциплiни нaBЧaЛЬнoГo
ПЛaнyBЗa€ М oПoв'язaнi мiяt сoбoro зa змiсToМ Ta зa пoслiДoвнiстroBиBчеI]нЯ.
I]икл пpoфесiйнoТ пiДгoToвки пеpедбauaс фopмyBaннЯ y фaxiвцiв пpо.Ia :нaBИЧoкчrprЗ в.ИКЛaДaНHя
сyчaсHoТ метoДики еЛекTpoенеpфесiйниx yмiнь
гетиuнoТ,еЛекTpИчнoТтa еЛекTpoмеxaнiчнoТспpaви, iннoвaцiйниX Пpинципiв
пiД чaс BиBЧенHя нaсTyПI{ИxДисциПлiн: <oxopoнa пpaцi в гaлyзi> <Iнфopмaцiйнi TехнoЛoГiТнa TpaнсПopтi>, <ПpoекTyBaHня цифpoвиx сисTеM кеpyBaнpy<<fiiaГrroсTyBaння
<<Кoмп'roтеpне
ня>>'
ПpoекTyвaння rЛекTpичних МaшIин>>,
хoMoГo скЛaДу еЛекTpиЧt{oГoTpaнсПopтy>, <Cпецкypс (зa темaтикoto мaгiсте p ськ o Тpo бo ти) >.
Bибipкoвa чaсTИнa нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy кoHкprTИЗyС Ta ДoПoBri}oС
oбoв,язt<oByчaсTинy i вклloчaс цикЛ Дисциплiн пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки вiльнoгo вибopy сTy.цеrrTa.
to дисциплiн сaмoстiйнoгo вибopy HaBЧaЛЬнoГoЗaкЛaДу нaЛr)кaTЬ: <Пpaвилa експлуaтaцiТ мiськoгo еЛекTpиЧнoгo TpaнсПopTy))'
<PoзpoбкaTa ПporкTyBaIIнЯTягoBoГo еЛекTpoПpиBoДy)),
<Tягoвий rЛекTpoIIpиПpoекTyBaннЯеЛекTpoMеBol1))'<fiiaгнoстичнi кoМПЛrкcи>>,
<<AвтoМaTизoBaHr
xaнiчних сиcTеМ)),<ЕлектpoTехнoЛoГiuнiyстaнoBки)).
HaвчaльниМ ПЛaнoм пеpедбaЧенoПpoBеДrння ПеДaГoгiннoТ,ДoслiДницькoТтa ПrpеДДиПлoмнoiПpaкTикиЗa TrМoю Ta BИкoнaннЯMмaгiстеpськoТрoбoTИ,

Зaгaльний oбсяг нaBчaЛЬнoгo нaBaнTaя{еннязгiднo З чинt{иM нaBЧaЛЬFIиMПЛaHoMскЛaДaе2./0О190(гoдин/кpедитiв)'y ToМy числi oбoв'язкoBaЧaсTИHa- 2025l61,5 (гoдин/кpедитiв),вибipкoвa - 6"75l22,5 (гoдинlrtpедитiв).
Пo зaкiнЧеHнto нaBчaння сTyДеt{TиЗaxИщaroть мaгiстеpсЬкy poбoтy, зa
pеЗyЛЬTaT
aNцИЗaxИстy якoТ ПpИсBoIoСTЬсЯ
стyпiнь мaгiстpa.
Bttcнoвoк: екСnеpmHа кoлцiсiя ЗаЗнача€ , Lцo навчаHHя За oсвimttьoсnецiальнoсmi
пpoфесiйнoю
npozpа^roro Eлекmpuчнuй
mpанCnОpm

I4 1 EлeкmpoeнеplеmuКа,еЛекmpОmехнiкаmа еЛеКmpoмеханiкаеалузi Зна|1b
ба14 Eлекmpuчt1а
iнэюенеpiявidбувасmьсявidnoвidнodo чuннoi,нopмаmuвнoi,
зъtвuщoi.oсвimu,
HaBЧaЛЬнoЗaбеЗПeчe}IHя
4. opгaнiзaцiйне Ta HaBчaЛЬHo.MеТoДиЧHе
BllxoвнoГo Прoцесy Зa освiтньо.ПpoфесiйноюПpoгpaп{oЮЕлектричний
TрaнсПoрT iз спецiaльностi |4| ЕлектpоеHеpгеТикa' еЛекТpoTехнiкaТa
гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpиЧнa iнженepiя
rЛеItTpoМеxaнiкa

ГoлoвaкoмiсiТ
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1
op zанiз ацiя н авaалbн o-в'lхo внo?o np o Lqесу
Хt{УMГ iм. o.М. Бекетoвa пoстiйнo y.цocкoнaЛЮ€ opГaнiзaцiйне зaбезПеЧеHHЯнaBЧaЛЬнoгoПpoЦесy.
Ш{opiннo pозpoблroсTЬсяTa lloГo.цxtyсTЬсЯгpaфiк нaвЧaЛЬнoГoПpoцrсy.
poзкЛall ЗaняTЬaкaДемiчнИх ГpyП. flодеp>кaннЯ
Кo>кнoгoсеМесTpy скЛa.цaсTЬся
гpaфiкy нaBЧaЛЬнoГoПpoЦесy Ta poЗкЛaДyЗaI{яTЬкotITpoЛtoсДrкaнaT фaкyльH сtвчал|'нo-м еmo d uчне з аб eзneчeння н авч аЛt,ItoZ()np ()цеcу
.{ля кoхtнoТ Дисциплiни IIaBчaЛЬнoгoПЛaн1u)poзpoбЛенo кoМПЛекc нaBчaЛЬнo-MеToДиЧнoгoзaбезпlчеtlня' y ЯкoМy ПpеДсTaBленi:
- нaBЧaЛЬнaПpoГpaмa (нopмaтивний ДoкyMенT Унiвеpситету) i poбoua
I]aBчaЛЬнaПpoГpaмa, скЛaДoBиMичaсTиIIaMиякoТ с oПИс l{aBЧaЛЬнoТ
дtисЦиплiНИ, ЗaПЛaнoвaнiprЗyЛЬTaTиHaBчaння,ПpoГpaMa,cTpyкTypa (темaтиuний плaн)
F{aBЧaЛЬнoiДисциплiни, TrMи семiнapсЬкиx (пpaктиuниx, лaбopaTopних) зaMrToДи кotlTнЯTЬ' ЗaBДaI{няДЛя сaМoстiйцoТpoбoTи, iндивiдyaльнi зaвДaII:нЯ,
poЛro, сxеМa нapaхyBaння бaлiв, pекoMеIIДoBaнaлiтеpaтypa (oснoвнa, Дoпoмirкнa),iнфopмaцiйнi pесypси B Iнтеpнет;
- нaBчaЛЬний кoнтент (кoнсПrкT aбo poзrпиpeниЙ ПЛaн лекцiй), ПЛaни
ПpaкТиЧl{иx (семiнapcькиx) ЗaняTЬ, ЗaBДaI{нядля лaбopaTopних poбiт, сaMoстiйнoТ pобoти, ПиTaIIня'зaдaui, ЗaBДaHняaбo кейси ДЛЯПoToЧнoГoтa пiдсyмкoМПЛекснoТкoнтpoльнoТ
ЗHaHЬi вмiнь стy.центiв,Зaв.цaнЕiЯ
кoBoГo кoЕrTpoЛrО
poбoти, пiсля aтестaцiйнoГo монiтopингy нaбyTиx ЗHaнь i вмiнь з нaвчaльнoТ
дисциплiни.
!еp>кaвнa aTеeTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi ПpoвoДиTЬся y фopмi
ЗaХИсTy мaгiстеpськoТ poбoти. Для пiдгoтoвки .Гa ПpoхoДх(ення деp>кaвнoТ
.вкaзiвки
aтестaЦiТ BиПycкoBoto кaфедporo poЗpoбЛrнo МеToДИЧHi
.цo
ПpoхoДження tlеpеДДИПлoмнoТПpaкTики Зa TrМoЮ мaгiстеpськoТ poбoTИ Ta
BИКoнaннямaгiстеpськoТpoбoти.
ПеpеддипЛoМнa ПpaкTикa Зa TеМoЮмaгiстеpськoТ poбoти вiдбyвaeTЬсЯy
ПporкTl]ИхTa i{ayкoBo-ДoсЛiдниxopгaнiзaцiяx згiДнo ЗaTвеpДжениxПpoГpaМTa
yГo.цпpo бaзи ПpaкTИк(тaбл.4.1).
Haвчaльнo -лaбopaTopнa б aзa вигlускoвoТ кaфедpи вiдпo в iдaс пiДгoтoвЦi
мaгiстpiв' повнiстro зaбезпечyr ПpoBеДеt{нялaбopaTopних poбiт, ПpaкTИчних
ЗaHЯTЬ,лекцiй з пpoфiлЬниx Дисциплiн. HayкoBo-ПеДaГoгiчнiпpaцiвникИ BoIIaBчaнHяi кoнтpoлlo ЗнaнЬ стy,Центiв''зaлoДiють iннoвaцiйниМи ]\4еToДaMи
oблaДнaнHЯ Ta зacoбИ ДистaнцiйнoТoсвiти.
cТoсoByЮTЬ]\4yЛЬTимедiйне
У
цифpoвoмy pепoзитopii УнiвеpсиTеTy poзмiщено llaBчaЛЬнoI\4еToДИLIнi
мaтеpiaли, pозpобленi BикЛaДaЧaМи кaфедp' щo ЗaбеЗПrЧyЮTЬ
HaBLIaЛЬHий
пpoцес зa oсвiтнЬo-ПpoфесiйнoюПpoГpaмoю ЕлектpичниЙ ТpaнсПopТ iз спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoенrpГlTикa'еЛrкTpoTеxнiкaTa еЛекTpoМrxa*

iнженеpiя.
нiкaгaлyзiзнaнь14Елеiстpичнa
iнтеpнет,як Джеprлaiнфopмai стyлентiвДo меpех<i
floстyп BИкЛaДaчiв
теxнiкoю,oблaдспецiaлiзoвaнi
кaбiнетиз кoмп'toTrpнoЮ
цiТ,зaбезПеЧyЮTЬ
ГoловaкoмiсiТ
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HaНих кaнaЛaМИДoсTyПy Ta ЛaбopaTopiТцеIITpy [loBих iнфopмautйних Trxнo-

лoгiйХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa.

Hаукoва poбomu кафedpш mш науl<oваpoбomа cmуdeнmiв
Ha випyскoвiй кaфедpi зДiйснrorться цiлесПpЯMoBaнapoбoтa Щo.цoвiДбopy кpaщиХ BиПycкHикiв iз ЗaЗнaчrнoТспецiaльнoстi З ПoДaЛЬШИМHaBчaнHЯM
в аспipaнтypi тa зaхИсToМдисеpтaцiй.
i нayкoBo-Дoслi,цницЬкypoбoКaфедpa здiйснroс l{aBчaЛЬHo-МrToДиuн1,
тy, зaймaсTЬся poзpoбкoю iннoвaцiйниx ПporкTlrиx pilпень, якi пoдaлi пyблiкyIoTЬсяy Mo[roгpaфiяxTa IIaBчaЛЬниХпoсiбникaХ, сПpяMoBaниХнa МеToДичне
зaбезпеченt{я
Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮПpoГpaМoЮЕлектpинний тpaнспopт iз
еЛекTpoTеxнiкaTa еЛrкТpoмехaнiкaГaопеЦiaльнoстi 141 ЕлектpoенrpгеTИI<a,
лyзi знaнь 14 ЕлекTpиЧнa iнrкенеpiя.
Ta6лиця 4.|
Зaбезпечення ПpoГpaМaмиi бaзaМИДЛЯПpoxoДжrllHя ПpaкTИкизa oсвiтньoпpoфесiйнo}oПpoГpaмolo Електpиuний тpaнсПopT зi спецiaльнoстi 141 Елеr<TpoенеpгеTикa,еЛrкTpoTеxнiкaTa еЛекТpoмеxaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ
14 Електp'IЧНa iнженеpiя
H a й м е н y в a н н яCеместp,, Tpивaлiсть Iнфopмauiя
Прo
ПpaКTИКИ
ЯкoМу
ПpaкTики
(тих<нiв) нaявнiсть
пеpедбaЧеFraПpaк
Tикa

ПеДaгoгiчнa
ПрaКTИкa

ПpoГpaM
ПpaкTик
,,,+,'
aбo,,-'')

3 се-

i
I

ХHУМГ iменio. M.

+

Бенкетoвa
BИПyскoBaкaфедpa
кЕлектpинний трaноПopT))

3 семестp

1

ХHУMГ iменio. M.
Бенкетoвa

+

BиПyскoBaкaфедpa
<ЕлектpиннийтрaнсА

.l

Дl1)

Нaкaз
J\Ъl 140-0з
в i д3 1 . 0 8 1
. 7p

Haкaз

ЛЪ11 4 0 -0 З
в i д3 1 . 0 81. 7 p

ПopT)

+

ЛoMHa ПрaК.

КП кXaркiвський
метpoпoлiтен>

Угoда
j \ q11 - е o м ,

КП кЖoвтHеBе TрaМ-

УгoДa
,\Г902-11/16,
в i дО 2 . 1 .1 6 p .
л o 1 5 . 0 9l.8 p
Угoдa
N92-ЕT,
вiд15.09.16p.
15.09.18p.

Тикa

вaйнеД.еПo),
м. Хapкiв

КП <Tpoлейбyсгrе
депoNэ3>,
м. Хapкiв

l oЛoBa кoМlсll

Iгrфoрп,raцiя
пpo нaявнiсть
yГoДПрo ПрoХoДження
ПpaкTик(дaтa
HoМер' сTрoК

MесTp

ДoслiДницькa 3 сеMесTp
ПpaкTИкa

Пеpеддип.

Нaйменyвaння бaзи
ДЛя ПрoxoД}l(еHHЯ
ПpaкTиКи

/-"?

кСлyжбa ЛoкoМoTиBнoГo ГoсПoДapсTBa)

i1r'w'

./

в i д0 1' 0 9 l' 6 p '
д o 0 1. 0 9 .l 8 p .

[oгoвip
\Io7g7

Г.К. Гетьмaн

фiлiT<Пiвденнa
ПAT
зaлiзниця>)
М.
кУкpзaлiзнИця))
Хapкiв
<СлyхсбaеЛекTрoпoсTaЧaння))
фiлiТ<ПiвПAT
Д'еннaзaлiзниця>)
М.
<Укрзaлiзr{ицЯ)
Хapкiв

вiд1i.10.l6p.
дo 1i.10.21р.

foгoвip
Ns929,
вiд16.1 .16p
д o l 6 . 1 1, 2 | p .

Hayкoвi lloсЛiД)кrння кaфеДpи ЗДiйсHroIoTЬсЯПiД кеplBHиЦTBoMДoкTopa
Я.B., B нayкoBoMy llopoбкy якoгo ПoнaД
TеxнiЧHИxнayк, ПpoфеcopaIl_{еpбaкa
150 шyблiкaцiй, 20 aвтopсЬких свiДoцTB Ta ПaTеHTiв,1 мoнoГpaфiя. Пpoфесop
I!еpбaк Я.B. с чJIrнoМ CпецiaлiзoвaнoТBчеHoТРaди l{ 64.050.15пpи Хapкiвсь.
кoмy нaЦioнaЛЬнoМyПoЛiTеxнi.rнoмyyHiBеpсиTеTiЗa сПецiaЛЬнiстlо05.09.12Ta Д,64.050.04 - ЕлектpиннaпiвпpoвiДникoвi пеpетвoploBaчiеЛекTpoенеpгiТ
ний TpaliсПopT.
Зa oстaннi poки кaфедporо oпyблiкoBallo нaBЧaЛЬ}IiпoсiбникИ Ta ГIiДpyЧHИки:

1. Пpaвилa ексПЛyaTaцii мiськoгo еЛекTpиЧHoГo TpaнсПopTy: HaBЧ.
пoсiбник / B. Х. {aлекa, B. Б. Бyдни.tенкo, B. I. КoвaЛенкo' M. B. Хвopoст,
Л' o. Iсaсв;Хapк. нaЦ. y}I-Tмiськ. ГoсП-Baiм. o. M. БекетoBa.- Х.: ХHУMГ iшr.

- 44./c,
o. М. Бекетовa,2014.
2. {aлекa B.Х., БyдниuенкoB.Б., КapпyrпинЕ.I., КoвaленкoB.l.

нaBЧ.Пoсi6никl
TpaЕrсПopTy:
Tехнiчнa екcПЛyaTaцiямiськoГo еЛекTpиЧнoГo
ХHУMГ, 2014.-236 c.
Хapк. нaц.yн-Tмiськ.ГoсП-Baiм. o.M. Бекетoвa.-Х.:
3. laлекa B.x., КoвaленкoA.B., ГoлтвянськийМ.A.' Cкypiхiн B.1.Кoмпpесopнi стaнцiТTpaнсПopTtlихзaсoбiв.Haвчaльний пoсiбник. * Х.: ХHУMГ
- 128С.
iменi o.M. Бекетoвa,2014.
ПpoмИсЛoBИx
4' Пaвленкo T.П., Miлиx B.I. кЕлектpoПoсTaLIaI]Flя
пiдпpисмсTB))'Haвчaльний ПociбнИк pекoMеIrДoвaнийченoЮ paДoro HTУ
( Х П I ) ' 2 0 1 5 . 2 6 9c .
5. Скypixiн B.I, laлекa B.Х., ГoлтвянськийМ.A., КoвaленкoA.B. Кoмпpезaсoбiв.Haвчaльнийпoсiбникз гpифoмMoН. сopнi стaнцiТTpaI{сПopTI{Иx
Х.: ХHУМГ iменi o.M. Бекетoвa
, 2О|4._ I28 С.
ПpoмисЛoBиx
6. Пaвленко T.П., Miлиx B.I. <ЕлектpoПoсTaчaннЯ
Пiдpyuник prкoМендoвaнийЧенoЮpaДoЮHTУ (ХПI), 2016.
пiдпpисмсTB)),
2 7 2c .
Зa paHayкoвipoбoти,шo фiнaнсyloTЬcЯ
BиклaДaчiкaфедpиBИкoнyЮTЬ
yМoBaхЗa фaхoBИMсПpЯMyBaНняМ.
Ta нa ГoсtlДoГoвipниx
ХунoкдеpжбroдE(еTy
poбiт З еЛrкTpoМеУ всеукpaiнськoмyкoнкypсi нayкoвиx сTyДrHTсЬкИх
yЧacTЬ
y М. Кaм'янськепpийня.j]o
хaнiки,фiнaлЯкoГoу 2017poцi ПpoBoДИBся
зaЙттяrtи
7 стyдентa.Poбoти сTy.цеIITiB
ДBaПеpших мiсця, oДHo- ДpyГемiсце тa
oДHo - TpеTС.

пpoекти зa
Зa oстaннi poки BикoнaнoкoмПЛrкснiмixtвyзiвськiДИПЛoМ}ii
yнiaвтoмoбiЛЬнo-Дopo}I(нЬoГo
yЧaсTЮстyДентiвXapкiвськoГoнaЦioнaЛЬнoГo
нaBчaн}IяСеpгссвa P.Ю. i ШкpябrtoA.B. (кеpiвник
BеpcиTrTУТa cТy.цrHTiB
Гo л о вaк o м iс iТ
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Пpoф., {aлекa B.Х.), ПpичoМy yсi сTyДrLl.IИcТaЛИЛaУpеaTaМиoбЛaснoГo
.Ц.T.H.,
кoнкypсy <МoлoДий нoвaтop Хapкiвщини)). Кoнкypснa poбoTa зa мaтеpi aЛaМИ
Диt]ЛoMIIИхПpoектiв oдеpх<aЛa1-rпе мiсцr B кoнкypсi тa BкЛ}oчеriaДo ПЛaцy
poбiт oблaснoТaдмiнiстpaцii.
Bucнoвoк: в XHУMГ iлl, О.M. Бекеmoва icнуr i чimкo функцioнус piзнopiвнева cucmел4аopzанiзацii. i кoнmpoЛ|ollавчаЛь|1o-вuхoвrtozonpoцесу,, 17авчаЛьнo-'п4еmoduчне
забeзnечeння навч(]Льнo2onpoцеCу З(] oсвimньo-npoфесiйнoю
|1po2pсl^l.o|о
Eлекmpuчнuй
mpансnopm
B
сnецiальнocmi
I4I Елекlnpoе|1еplеmuКа' eлеКmpomехнiка mа еЛекmpoл,tеханiкаеалузi З||сtHь
14 Елекmpuчна iнaсенеpiя знахodumьcя 11аdoсmаmнL)oвuсoКoл4уpiвнi,. dъtст1uплiнъtзабезnеченi вidnoвidнu^,xu
навчсlЛьнo-^4еmoduчнuл4tl
n4,а|1tеtэiаltалlъt.

5. Кaдpoве зaбезпеченЦя IIaBЧaЛЬнo-BихoBIIoГoПрoцесy зa освiтньопpофесiй}Ioю Пpoгpaмoю Електpичний TpaнсПopт iз спецiaльнoстi
141 ЕлекTрoеЦеpгеTикa' еЛекTрoTехнiкa Ta eЛекTpoMехaнiкa гaлyзi знaнь
14 Електpичнa iняtенеpiя
Якicнaй cклаd наукoвo-nedаzoziчнo?o cклаDу
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя нayкoBo-педaгoгiнних i нayкoBих Пpaцiвникiв XHУМГ iм. o.М. Бекетoвa, BиПyскoвoТкaфедpи Зoкpемa, Тх ПеДaГoгiчний дoсвiд, MеTollичний i нayкoвиЙ piвень, пoстiйний пorшукi викopистaння нoвiтнix теxнoлoгiй в oсвiтi i нayЦi, ЗaЛyченняДo TBopчoГo Пpoцесy сTyДrнтiв с BиЗIlaчaЛЬниMчинникoM ЗaбеЗПечrHHЯBИсoкoТякoстi oсвiти BиПyскrrикiв' Тх зaтpебyвaнoстi i кoнкypеIrToсПpoмoяснoстiнa pИнкy пpaцi тa aкaдемiннoТ мoбiльнoстi Ha сBpoПейськoмyoсвiтньомy ПpoсTopi,пpoвеДеrrнЯrrayкoBих
ДoслiДrкеньнaцioнaЛЬнoГoi свiтoвoгo piвня, B ToМy числi спiльгtих мiжнapoдних Пporктiв i ПpoГpaM.
ЧисельнiсTЬ нayкoBo-ПеДaгoгiчниx пpaцiвникiв, якi зДiйснюiоть пiдгoтoвкy мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйt{oЮПpoГpaМoЮ Електpи.rниЙ тpaнсПopT,
сTaHoBиTь 12 ociб, З ниХ: 3 _ дoктopИ HaуК, пpoфесopИ; 9 - кaHДиДaTиF{ayк'
ДoЦенТИ.
Чaсткa нaукoBo-педaгoгi.rниx пpaцiвникiв З нaукoBиN4и сTyПеHЯМи Ta
BЧеHиMи ЗBaннЯМи, якi зДiйснюrоть пiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньoпpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ Електpиuний TpaнсПopТ iз
спецiaльнoстi
141 ЕлектporнеpГеТИКa,rЛекTpoTеxнiкaTa rлекTpoмеxaнiкa' скЛaДaс 100 o/o,
у
Tol4y числi якi зaбезПrЧyЮTЬBикЛaДaHнЯЛrкЦiйниХ ГoДин фaхoвиx дисциплiн
НaBLIaЛЬHoГo
ПЛaнyi пpaцroЮTЬнa ПoсTiйHoТoснoвi - |00 %.
П id вuщеIrltЯ кв аЛiфiкацii вuКЛad ачiв

Усi виклaдaui, щo" ЗaбеЗПечyЮTЬ
нaвчaльний Пpoцrс Зa oсвiтньoпpофесiйнoЮПpoГpaMoЮЕлектpиuT1ИЙ
ТpaНсПopT
iз спецiaльнoстi141 ЕлектporнеpГеТИКa,
еЛrкTpoTеxнiкaTa еЛrкTpoмеxaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ 14 Е,лектpичнa
iнxtенеpiя шoстiйнo пiдвищyють пpoфесiйний piвень шЛяxoМ пiдвищення
ГoлoвaкoмiсiТ
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li
квaлiфiкaцiТ aбo cTa}кyBaIIня Нa пpoвiдних пiдпpисмсTBaх' нayкoBoвиpoбнинИХ ЦеttTpax,iнститутax пiслядиплoмнoТ oсвiти.
B uснoвoк: склаd науКoвo-nеdаzoziчнuхnpацiвнLlкiв,якi забeзneнуromьnidZОl7loвКуфахiвцiв за oсвimньo-npoфеciйнoю npozpал4oroEлекmpuчнuй mpаНспopm iз сnецiальнoсmi ]4] EлeкmpoенеplеmltКсt, еЛекmpomехнiка |11(lеЛеКmpoл,tеханiкаzалузi ЗнаI7ь 14 Eлeкmpuчна iнcюенеpiя вкл|oчсl€ в себе вuсoкoкваliфit{Ов(lHuхi doсвidче|luх сnецiалicmiв, якi л4аюmь вidnoвidну ocвimу mа noсmiйнo
nidвuщуromь свiй npoфесiйнuй piвeнь,. r1аукoвo-nedаzozivнinpацiвнuкu за cвotл,t
piвнел,tквалiфiкацii. mа npoфесiйнuлl docвidoлl зdаmнi вupituува'muзавdання з
nidzotnoвкu квсшiфiкoванuх фахiвцiв за oсвimньo|o npozpаJ|4oю Елекmpuчнuй
mpансnОpm cnецiальнocmi I41 EлекmpoенеplеmuКсl, еЛеКmpomехнiка mа
еЛеКl11poл4ехаlliка,.
каdpoве забезnеченняcnецiальнocmi вidnoвidа€ чuнНlt^lлitуенз iй нuлl у ^4oвaJшmа акp еd umац iй нuлt вv,lJvx
oZаfuI.

6. MaтepiaЛЬнo.Tехнiчне ЗaбеЗПеченнянaвчaЛЬнoгo Прoцесy Зa
освiтньо-пpофeсiйнorоПрoгpaмoloЕЛектринний TpaнсПoртiз спецiaльнoстi |4| ЕлектpоеrrергеTикa'eЛекTpoTexнiкaTa еЛекTрoМеханiкaгaлузi
ЗнaнЬ 14 Електpичнa iнженеpiя
Хapкiвський нaцioнaльний' yнiвеpситет мiськoгo гoсПoДapсTвa
iменi o' М. БекетoвaМaс poЗBиHrнyмaтеpiaлЬнo-Tеxнivнy
бaзy i сoцiaльнy
iнфpaстpyкTypy.Мaйнo УнiвеpсиTrTy с ЗaГaлЬнoДеp)кaBнoro
влaснiстtoi нaЛе}киTЬ
йoмy нa ПpaBaxПoBнoгoГoсПoДapсЬкoГo
кopИсTyBaнHя.
Haвчaльнийпpoцесy ХapкiвськoмyнaцioнaлЬ}IoMy
yнiвеpситетiмiськoГo ГoсПoДapсTBa
iменi o.M. Бекетoвa здiйснroетьсяУ BocЬМи l{aвЧaЛЬнoлaбopaтopнИХкopПyсax.
Haвчaльнo-BиxoBI{ий
пpoцес ХHУМГ iм. o.M. Бекетoвaзaбезпечений
ay.циTopHим
ими i Дoпoмi>кllиMИ
пpимiщеннЯMи.
фондoм,aдмiнiсTpaTиBH
УнiвеpсиTеTМae 8 гypтoжиткiвзaГaЛЬнoro
ПЛoщrro45З27,6*,, Щo ДoЗBoЛЯснa 100 вiдсoткiв зaбеЗПrчиTИ
мiсцями yсix iнoгopoднix стyдентiв.
B Унiвеpситетi фyнкцioнyloTЬ17 пyнктiв xapнyвaHHЯУ BИГЛЯДi
бyфетiв
Тa iiaлень. lo
cклaДy oб'eктiв сoцiaЛЬнoТ iнфpaстpyкTypи ХHУN4Г
iм. o.М. Бекетовa нaЛеntИTЬсПopTиB}Iийкоpпyс з ДекiлЬкoМaсПopTиBнИМИ
ЗaЛaМи(вoлейбoЛЬнИй'TpеIraжrpний,бaскетбoльниЙ, гiмнaстичний тa iн.),
кiмнaтaмИДЛЯiнтелектyaЛЬнихiгop, кaбiнетaмИДЛЯTropеTиЧнoТ
пiдгoToBI(И.
УrriверсиTеT
Мaс бiблioтекуз книжКoBиN,I
(lондоl,rl,tztйiiсе
1 млн. гrpимipirикiв' !o склaдy бiблioтеки BхoДиTЬнayкoвий,cTyДенTськийi aбoнемеi{Txyлiтеpaтypитa сiм ЧиTaЛЬниx
ЗaЛiBнa 540 ПoсaДкoBиxмiсць.
Дox<ньoТ
У бiблioтецi ствopёнi електpoннийкaTaЛoГфo'дy I{oBИхHaДХoД)кеHЬ
Ta
aBToMaTИЗoBaнa
бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa
сИсTlМa, щo пеpедбauaсpoЗшиpеH}IявлaсноТкoМП'loTеpнoТмеpе;кi Ta aBToмaтизaцiropoбoти дoвiдникoвoс.:

Гoлoвa кoмiсiТ
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t2
бiблioгpaфiннoгoвiддiлy, вiддiлiв кoМПЛrкTyBaннЯ
i oбpoбки лiтеpaтУpИTa
збеpiгaнняк!{иГ'aбoнементiв,uитaлЬнИxзaлiвУнiвеpситетy(тaбл.6.1).
ЗaбезпеченHястyдентiв нaвчaЛЬHoro
лiтеpaTypoЮTa МrToДиЧHиМи
пoсiбникaМи здiйснroстьсязгiднo Пpoгpaм кypсiB' ЗaяBoк кaфедp Ta BикЛaДaчiв.
Безкotптoвниiц
aBToМaTИЗoДoсTyПдo yсix pесypсiв в бiблioтецi зaбезПечyloTЬ
вaнi poбoчi мiсЦя Ta ЗoнaWi-fi ПoкpиTTяв усiх пpимiще}Iняxбiблioтеки.
Знaннy poЛЬ y iнфopмaцiйнo-мrToДичнoмy
зaбезпеченнiЕIaBчaЛЬнoТ
poбoти стyДентiв Ta BикЛaДaчiвЗa l7ИcЦИплiнaми
HaBЧaЛЬнoГo
ПЛaHyвiдiгpaс
pепoзитopiйУнiвеpсиTеTy'якиil' с oДt{иМЗ кpaщИx в УкpaТнiТa ЗaI_{ифpoвий
pеСcTpoBaний
y мiжнapoДнoMypесстpiROAR.
Тa6лиця 6.1
Пеpелiк фaхoвиxпеpioдиuнИxBиДaнЬ
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoгpaмorоЕлектpичниЙ TpaнсПop
т I 4 | ЕлектpoенеpГеTИкa'
еЛекTpoтеxнiкa
Ta еЛекTpoмеxaнiкa
гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИчНa
H}кснсUrя

HaйменyBaF{Hяфaxoвoго пеpioДичнoГo BИДaННЯ Poки нa,цХoД}кrннЯ
ЛЪ
I Електpoтеxнiкa 1 rЛекTpoмеxaнiкa
2005-201З,20|6,201]

2 Енеpгoзбеpеження.
Енеpгетикa.ЕнеpгoayДiт

Iнтегpoвaнi теxнoлoгiТ тa енеpгoзбеpеx{еннЯ
Cистемнi Дoслiдlкrння i iнфopмaцiйнi теxнoлoгiТ
Теxнiчнa еЛrкTpoДинaмiкa
Tpaнспopт (Укpaiнa)

a
J

4

5
o

20|0-20|з,20I6,2О|.7
20\6.201'7
2016^
201'7
2О16,2ОТ1

20t6,2011

Для зaбезпеченHя IIaBчaЛЬнoГoПpoцеcy пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoЮПpoГpaМoЮЕлектpиuний тpaнсПopTiз спецiaльнoстi
14| ЕлектpoеHеpГеTикa,еЛrкTpoTеxнiкaTa еЛекTpoMеxaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ
14 ЕлектpИЧHaiня<енеpiязaдiянo 6 спецiaлiзoвaниxлaбopaтopiй,oснaщrниХ
piзнoмaнiтнимсyчaсниМлaбopaтopниМ
oблaДнaнням(тaбл,6'2)' Усi лaбopaтoprriпpимiщеннявiдпoвiДaroтьсaнiтapниMIIopMaM,BиМoГaМПpoTИПoжех<нoТ
безпекиТa oxopoни пpaцi згiднo з чиHIIиМиHopMaTИBLlИv.|4
ДoкyМеНTaМИ.
Taблиця6 '2
oблaднaннялaбopaтopiйтa спецiaлiзoвaнихкaбiнетiв
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю
ПpoГpaMoю
ЕлектpичнийтpaнспоpтспеЦiaльнoстi
141 ЕлскTporнrpГеTикa'rлекTpoTеxнiкa
Ta еЛrкTpoмеxaнiкaгaлyзi ЗнaHЬ
14 ЕлектpИЧHaiнхсенеpiя
j\

З

Haйменyвaння
лaбopaтоpiй,
спецiaлiзoвaних
кaбiнrтiв,Тхплощa

Haйменyвaння
нaвчaльнoТ
Дисциплiни

Перелiк oблaДнaння'yсTaTкyB a H H я Т, x t с i л ь t t i с т ь

lt

I
Z
I ЛaбopaтоpiятехнiчнoТекс-..,^-^'.;.'.
l|Jl}сlrсlцll

D.г
l-l,

ГoлoвaкoмiсiТ
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1 . К o м п л е к с н и й м a к е т л t н l Тд i a г pyxoМoГo скЛaДy
HoсTyBaHЕ{Я
2. Cтенд КoнТl]oЛЮ
п o т е н ц i а л vн a

Г.К. Гетьмaн

la

IJ

}lЪ118,
5 : 1 3 2м 2

2 Лaбоpaтоpiя електpи.lнoi
TЯГИ,

коpпyсiтpолейбyсa
2. Pемoнт TpaнсПopTIIихзaоoбiв

3. Стенд з ДослiДltення poботи ГPК
еЛекTpИчнoГo TpaHсПopТy

1. ЕлектpoTеХнoлoгiчнi yсTaнoBки

1. CтенДи з .цoслiДlкенHЯpе}I(иMy
o с л a б л е н н я П o Л Я T Я Г o B и хе Л е к T p и Ч '
ниx двигyнiв
2. СтeнДи з ДoслiДrкеннязмiни нaПpyГи Нa TЯГoBиx еЛекTpиЧнИxДBИГyнax
pобoти тя3. CтенДи з ДoслiД>ttення
Г o B И xе Л е к Т p и Ч H Илxв и г у н i в y
гaльмiвнoмy pеlкимi
4, Стeнди з ДослiДrкенняpoботи тяГ o B и Хе Л е к Т p И Ч H ИлХв и г у н i в у П y с кoBoМVnенtимi

Ne119,
S : 1 0 8м 2

Hayкoвo-дoолiднa лaбopa- 1. Mетoдoлoгiянay.
кoBиx ДoсЛiД}кенЬ
тopiя,
2. Спецкypс (зa теJ \ Ъl 2 1 ,
МaTикoЮ
S:42 м2
poбoмaгiстеpськoТ
ти)
А Лaбoрaтopiятягoвих пiД1.oснoвитeopiТ
еЛекTpoМaгнiтнoТ
стaнцiй,
сумiснoстi
Nb329,
S : 1 1 2м 2

5

I

2. PoзpoбкаTа ПpoекTyBaнняTЯгoBoГo
еЛекTpotlpиBo.цy

1. Кoмп,roтеpнеПpoЛaбoрaтopiя
екTyBaнIrЯ еЛекTpИчмiкpoпpoцесopнoГoкеpyBaННя еЛекTpoПpиBoД'oM' них MaII]Ин
No ll?

S:72 м2

2.TяroвиЙ rЛrкTpo.
ПpИBoД

1. ЛaбopaтopHayсТaнoвкa<<Рoзподiл

H a B a H Т a ) l ( е t .нl я м i l t t Т Я I o B И -

Ми еЛеКTpиЧHИМИ
ДBИГyНaМи))

1. РозпoДiльний
пpистpiй 6 кB
2. PозпoДiльний
пpистpiй 600 B
3. Bипpямляroчий
пpистpiй 1
BЛaсHиxпoтpеб
4. [I_{ит
5. BипpямляючиЙ
пpиcтpiй 2
6. МoДель кoнтaктноТпiДвiски
меpеrIti
7. Mакет контaктнoТ
1. СтенД з дloслiДltенHЯХapакTеpис T и к p е B е p с И B H o Г oе Л е к T p o П p И B o Д y
пoстiйнoго сTpyМy
2. Cтенд з ДoслiДltеннЯ TеМПеpaTypHИХ хapaКТеpиcТикaсинхpoннoгo еЛекTpиLIHoГoПpИBoДy
3 . C т е н д з Д o с л i Д l к е н H Ях a p a к Т е p И сTик aсинхpoннoГo еЛекTpoПpиBo.
л у т a п о б y л о в и , ц . и н а м i ч H иХХa р a к TеpисTик
4. CтенД з ДослiДlкенHЯЧaсToTriaкrpoBaFIoГoaсинxporIHoгo еЛекTpoПpиBoДУ

o Л aбopaтopiяaвтoмaтизaцli 1.Iнфоpмaцiйнi
пpи
теxнoлoгiТ
технoлoгiчHиxПpoЦrсiB,
експлyaтaцii
l\ъ ] ]t
Мrprж
iнхtенеpниx
5:60 м2
2. Пpoектyвaння
циф-

ACК кГPAHIT>
кaнaлiв
селектop
2. I.{ифpовий
yПpaBЛеttHЯBИкoFlуЮчИМиПpисTpoЯMи
3' ПpoгpaмyсМе pеЛе з BИкoHyloчиM
ПpИcTporМ Ta сИГнaЛlзaTopoМ
4. I-{ифpoвийтеpмopегyЛяToр з ДaТЧ и к o М T a З B и К o H y ю Ч И МП p И с T p o с M

рoBиx сисTrМ
кеpyBaнHя
3. AвтoмaтизaЦiя
т е х н о л o г i ч н ипхp о ш е с i l5 . Б л o к ) I ( и B J l е H H Яз д i a г н о с т и . t t t и м
Пp и с Т p o с Mн е с п p a в н o с т е;Й
Ta vсTaнoBoк
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4' AвтoмaтизoBaI{е
ПporкTyBaннЯ rJ]ектрoмехaнiн-ниx сИсTеM

6. Miкpокol]Tpoлеp лoкaльний сисТеMи енеpгoзбеpеltення
7. МiкpoкoнTpoЛер с шaГoBиМ ДBиГyнoМ.
8 . К o м п ' r о т е p R - l i n е с п p o ц . I n t е lС е l

6540.(6 шт.)

Haявне ЛaбopaTopне oбЛaДнaннЯПoBнiсTIo ЗaбеЗПечyСПoTpеби нaвчaльFloГoПpoцесy.
CпецiaлiзoBaнi кoМП'IoTrpHi лaбopaтopiТ кaфеДpи (тaбл. 6.3) i
ylriвrpсИTrTy B цiлoмy МaIoTЬсyчaснr oблaднaн:нЯ^IaПpoГpaMнеЗaбеЗПrЧеннЯ,
неoбхiднr ДЛя BикoнaHIIянaвчaЛЬнoгo ПЛaнy, МoжЛиBicTЬДoсTyПy to Меpе}кi
iнтеpнет.
Тaблиця 6.З
oблatнaння' yсTaTкyBaIIняTa ПpoгpaМнеЗaбrЗПечrння спецiaлiзoBal{иХ
кoМП'[oTеpниХЛaбopaTopiй,якi ЗaбеЗПrчyloTЬBикoнaння нaBЧaJtЬЕtoГo
ПЛaнy
Зa oс BiTI{Ьo-Пpoфесiйнoro ПpoГpaMoюЕлектp ИЧHИr4TpaнсПopTсПrЦiaЛЬHoсTi
14 1 ЕлекTporнеpГl.ГИКa,еЛекTpoTеxнiкaTa еЛекTpoмехaнiкa гaлyзi ЗriaнЬ

14 ЕлектpИЧНaiнженеpiя

Нaйменyвaння
Haйменyвaння
кoмп'roтеpнoТ
H a B Ч a Л Ь H o Тд и с ц и лaбopaтopiТ, Тl плiни
ПЛoшla

loЦ-9 - 55 м,

Mo,цельi мapкa Haзви пaкетiв foстyп
Дo
ПеpсoHaЛЬниx пaкетiв
При- T r-r-o ra - o-.,
кoмп'rотеpiв,Тх кЛaДHиХ Пpo- нaявгтiсть
кiлькiсть
ГpaМ
кaнaлiв Дoс(в ToМy числi тyпy (тaк/нi)
rll

l

Ll,llU

l

J

'

лiцензoвaних)

ПТК нa бaзi
IBМ
PC
Сеlеron 566 9
oД.

r o Ц - l 0- 5 5м .

DIALux,
Еurоpiс (пpoГpaМи
з
вiльнoю
лiцензiсю)

Пpoектyвaння
ГITК нa бaзi
PС
цифpoвиx сисTrM IBМ
кеpyBaI{нЯ
Сеlеron 566 -9
oД'

TAI{

IoЦ-11-55м.

AвтoмaтизoBaнr
ПpoекTyBaння
еЛекTpoМrхaнiк-

DIALux,
Еuropiс (прoГpaМИ
З
вiльнoю
лiцензiсю)

DIALux,
Еuropiс(пpo-

Тaк

Комп,toтеpне
ПpoекTyBaIIня
еЛекTpичних
МaшIин

них сисTеМ

Кoмп'rотеp
Imprеssion
Pf *
5 од.
Кoмп'ютеp
TORNADO
Intеl Сеlеron
2.О_ 4 oд.

TaК

ГрaМИ
з
вiльнoro
лiцензiсю)

-mехHiчнozo Заб еЗnечеHня Hа вчаЛь|1О
B ltcн o вo к : сmаH ]vlаmepiаЛьHo
Zo npo цеCу mа сoцiальнoi. iнфpаcmpукmуpu вidnoвidа€ чuннuл4лiцeнзiйнllлrmс] аКpеdumацiйrtuл4вu./|4О2ам
наdання oсвimнiх nocлуz з nidеomОвКuфахiвъ1iвdpуzoеo
(маziсmеpськozo) piвня за oсвimньoю npozpал4oю Елекmpuчнuй mpаHcnОpm
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сnецiаЛьнoсmi I4l EлекmpoенеpzеmuКа, еЛеКmpomехнiка mа еЛеКItxpoл,tеханiка
еалузi ЗL|аt1ь14 Eлекmpuчна iнэюeнеpiя.
7. Якiсть пiдготовки i викopисTaння BиIIyскникiв Зa освiтньопрофесiйноro ПpoгpaMoю Електpичний
TpaнсПopT iз спецiaльностi
141 ЕлекTрoeнеpгeTикa' eЛекTpoTехнiкa Ta eЛекTpoNtехaнiкaгaлyзi знань
14 ЕлектриЧнa iнженеpiя
Piвень пiдгoтoвки мaгiстpiв oцiненo нa пiдстaвi pезyльтaтiв BикoHaнI]Я
cTyДенTaМи кoMПЛrксниx кoHTpoJIЬних poбiт (ККP)' екcПеpTиЗи кypcoBих
пpoектiв, звiтiв З ПpaкTик' pеЗyЛЬтaтiв екзaмrнaцiйнoТ сесiТ, щo ПrpеДУBarIa
aкpедитaцiТ.
Bикoнaння ККP BиМaГaЛoвiд стyдентiв систеМниХ ЗнaнЬ з дисциплiн
piзниx Циклiв. Пaкети ККP скЛaДенo вiДпoвiднo Дo TиПoBиX BиMoГ ЩoДo
cl(ЛaДy,змiстy Ta ПopяДкy ik poзpoбки. .{o кoxtнoгo ПaкrTa ККP poзpoбленo
кpитеpiТТx oЦiнroBaнHяЗ ypaxyBaHl{ЯMспецифiки HaBчaЛьнoТДисЦиплiни. Пaкети ККP:
- oxoПЛЮЮТЬBесЬ ПpoГpaMниЙ'мaтеpiaл нaвчaльнoТ
дисциплiни;
- МaЮTЬtIе Менше 30 вapiaнтiв кoмплексниx ЗaBДaнЬ;
- MatоTЬсTpyкTypy piвнoзнaчнoТсклa.цHoстi,a тpy.Цoмiсткiстьвiдпoвiдaс
вiдведенoМy чaсy кoнTpoЛto(90 хвилин);
- Зa Мo)кливoстi ЗBoДЯTЬ
Дo мiнiмyМy неПpoДyкTиBI{iвитpaти Llacy нa
дoпoмi>кнioпеpaцiТ,пpoмiх<нipoзpaxyнки тa iн,;
- мiстять вiдoмi B rЛекTpoмеxaнiцi теpмiни, нaЗBИ' ПoЗнaLIення.
Пiд чaс poбoти ексПrpTl{oТкoмiсiТ пpoведенi ККP Зa цикЛoм дисциплiн
пpoфесiйнoТ i ПpaкTичIroТпiдгoтoBки. Як свiДчИTЬ aтaЛiз pезyльтaтiв Bикoнaння кoN4ПЛrксниx кoнTpoЛЬниx poбiт, сTyдеI{Tи зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо
ПpoГpaМoю ЕлектpичниЙ TpaнсПopт iз спеЦiaльнoстi 141 ЕлекTporнеpГеТикa,
rЛrкTpoTеxнiкa Ta rЛекTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 Електpичнa iнженеpiя пoкaЗaЛи,цoстaтнiйpiвень фaxoвoТпiдготoвкИ' ПpoЯBиЛиTBoрЧийпiдхiд Пpи Bиpiш-rеннiситyaцiйL{ИX ЗaДaЧ,ПoB'ЯЗaНИ.xз вибоpoм i oбгpyнTyBal{rrЯMoIITИMaЛЬниX вapiaнтiв. У pобoTax Дrякиx сTy.центiвмaлa мiсЦе HrПoBнoTaвiДпoвiдей, не ЗaB}кДИчiткi лoгiчнi Bис}loBки.
Pезyльтaти BикoI{aHHЯкoМПЛrксниx кoнTpoЛЬниx poбiт вiдпoвiДarоть
BсTaнoBЛениNлBИMoГaМ д{o aкpедитaцii пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa oсвiтньoпpoфесiйнoro ПpoГpaп4o}o Електpиuний
TpaI{сПopT iз
спецiaльнoстi
141 ЕлектpoенеpГеТИКa, rЛекTpoTеxнiкa Тa еЛекTpoМеxaнiкa гaлyзi ЗHaI]Ь
14 Електp ИЧНaiюкенеpiя (дoдaroться).
Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кo}rTpoЛЮпiд чaс oсTa}iHЬoi зaлiковoекЗaМеHaцiйнoiсесii ПoкaЗaBДoстaтнiй piвень TroprTичнoТ тa ПpaкTиЧнoТпiдГoToBкИ стyдентiв. Узaгaльненi pезyЛЬТaTИскЛaДaHI]яекзaменiв: aбсoлtотнa
yспiпlнiсть - 100o/o,якiсть ' 6З,1 oА' cеpeднiйбaл _ 4,I;
PезyльтaTи зaxисTy кypсoBoГo ПpoекTy Ta кypсoвoТpoбoти тaкi:
- лiтня сесiя: yспirпнiсть _ 100,0o/o,якicть_ 86,60^,сеpеднiй бaл- 4,4;
- зиМoBa сесiя: yспiпlнiсть _ 100,0 oА,якiсть - 78,6 0/o,cеpеднtЙбaл * 4,4.
ГoлoвaкoмiсiТ
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Pезyльтaти вибipкoвoТ пеpевipки кypсoBИx пpoектiв стyдентiв свiдuaть
Пpo нaЛеiкнy oбгpyнтoвaнiсть ix oцiнroвaнHЯ,ПoПpИ нaявнiсть iнoдi HrДoсTaTньo чiткиХ BиснoBкiв виклaДaчiв пo poбoтax.
Зa pезyльTaTaNIkI
ЗaxисTy звiтiв З ПеДaГoГiчнoТПpaкTИкИЗaГaЛЬнayспirшнiсть
100,0 Yo; якicнa yспirпнiсть _ 92,9 o^, сеpеднiй бall - 4,8. PезyЛЬTaTИ
ЗaхисTy звiтiв з дoслiдницькoТ ПpaкTики тaкi: yспirшнiсть - 100,0 o/o;якiсть *
92,9 o/o;сеpеднiй бaл * 4,8. I{е свiдuить Пpo Bисoкий piвень пpoфесiйнoТпiДгoToBки стyДентiв.
PезyльтaTи ЗaХисTy звiтiв З ПеprДДиплoмнoi ПpaкTики тaкi: yспirпнiсть 100,0 o/o;якicть _ 92,9 Yo; cepеднiй бal - 4,8.I{е свiдниTЬ Пpo виcoкиЙ piвень
пpoфесiйнoТпiдгoToBки стy.Центiв.
Bищезaзнaченi ПoкaЗники yспilпнoстi дaroTЬ ЗMoгy зpoбити BИсIloBoк
Пpo Дoстaтнiй piвень пiдгoтoвки стyДентiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю
ПpoГpaМoю ЕлектpичниГl TpaнсПopт iз спеЦiaльнoстi l41 ЕлекTpoенеpГеTИкa,
rЛекTpoTеxнiкaTa rЛекTpoмеxaнiкaгaлyзi ЗHaнЬ 14 ЕлектpиЧHaiнженеpiя.
Згiднo ПoЛo}кrнЬПpo aкaДемiчнy дoбpoчеснiсть всi мaгiстеpськi poбoти
бyлyть пеpевipятI4cЯНa плaгiaт Зa ДoПoМoГo}oПpoГpaМи пеpевipки нa плaгiaт.
Bиснoвo |<ip еЗуЛьmаmllnpoвеdенuх кoнmpoJlьt1uхзахo Diв ъt1odoпеpевip Кu ЗHань nid чаc poбomu еКсnеpmнoi.кoл,liсii'cвidчаmь npo mе, Lцo сmуdенmu
^,IaюrtьнаЛе}lc|!уmеopеmuнну nidzomoвКу mа влliromь Засn,locoвуваmu mеopеll,tuчнiЗHання npu вupit,uеннiКoнКpеmнuх npакmuчнuх завdань,,якiсmь пidzomoвКu вuпуCКнuкiвза oсвimньo-npoфеciйнoю npo?pал4oroEлекmpuчнuй mpаHсnopm iз cnецiальнocmi ]41 Eлекmpoеt1еpееmllКа,
еЛеКmpolnехнiкаmа е'ПеКmpoлlеханiка zалузi Зt7аt7ь14 Eлекmpuч|-tаiнэюeнеpiя вidnoвidас акpеdumацittнuлl
вltАlo?ал1.

Зaгальнi BиснoBки i пpопозицii
Ha пiдстaвi пoдaниx Ha aкpеДиTaцirомaтеpiaлiв ХapкiвськoГo нaцiонaЛЬHoГoyнiвеpситету мiськoГo ГoсПoДapcTBaiМенi o.М. Бекетoвa тa пеpевipки
pеЗyЛЬТaTiв
oсвiтньoТдiяльнoстi нa мiсцi, ексПrpTнa кoмiсiя дiйLшлaBис[toBI(y'
Щo ПpoГpaМa пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoГpaMoЮ
Електpинний
TpaнсПopT iз
сПецiaЛЬHoсTi 141
ЕлектpоеHrpГеTИкa,
еЛrкTpoTеxнiкa Ta еJlекTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧIla iнженеpiя y
ХapкiвськoMy нaцioнaлЬнoмy yнiвеpоитетi мiськoгo ГoсПoДapсTBa iменi
o.М. Бекетoвa' Зoкpеl\,{a
кaДpoBе'}IaBчaЛЬнo-MrToДиЧне'
МaTеpiaльнo-технiuне,
iнфopмaцiйне зaбезПrченнятa якiсть пiДгoтoвки фaxiвцiв в Цiлoмy вiдпoвiдaЮTЬ BсTaнoBЛеHИМлiцензiйниМ yмoвaМ Ta aкpеДитaцiйнИМBиМoГaMДo I.IaЗBaнoГo piвня [iaBчaЛЬHoТпiдгoтoBки i в пoДaЛЬ[Ioмy сПpoМoxtнi зaбезпeЧИТИ
дlеpжaBнyгapaнтiro якoстi oсвiти.
Bвa>кaсмo зa неoбxiдне BИсJIoBиTиTaкoxt pЯД prкoменДaцiй, якi дoзвoлять пoлiПlllиTИ якiсть пiдгoтoвки фaxiвцiв:
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ПоpiвняльнaтaблиЦя.цoTриМaння
кaДрoвplХi теxнслогiчниx Bиl4oгщoto
мaтерiалЬнo.TехIli.lного,

нaBЧaЛЬнО-MеТoДиЧнОГО тa iнформaцiйного

зaбезпеченнЯ
освiтньоiДiяльностiy сфеpiвищоi освiтизa освiтньопpофесiйнoro ПpoГparylotoЕлектpиuний трaнсПoрT спецiaльностi 14 1
ЕлектроеHеpГеTикa' еЛекTpотехнiкa Ta еЛекTромехaнiкa гaлyзi знaнь 14
Електри.tнa iнxtенерiя
}laйменyвaнн,l I]oкaЗникa
(нopмaтивy

Знaчення
пoкaЗникa
(ноpмaтивy)*

Фaкт;а.lне

знaчення
ПoкaзFrика

BiДхидення
фaкти.rнoго
ЗFtaЧlHня
пoкaЗFIикa

вiд
HoplvlаTиB}Io

гo

КAдPОB] BиvloГи

щодo зaбезПеЧrннll tlрoвaД)кrння освiтньоТ дiяльностi y сферi виЦоТ oсвiти
4. Пpоведеннялекцiй з нaBЧaльних
ими
дисциплiн нayкoвo-ПеДагoгiчн
(нayковими)пpaцiвникaNли
вiдповiдноТ
спецiaльностiзa
oсI{oBниМмiсцем рoботи
(мiнiмa-шьнийвiДсоток визнaченоТ
I{aBчaJ{ЬниMIIлaнoМ кiлькостi
годин):
l ) якi мaтоть нayковий стyпiнь
тЫaбo BчеlIе зBaI{ня(дo 6 веpесня
2О|9 p' ДЛя ПoчaTкОBoгo рiвня з
ypaХyвaнI{яM ПеДaГогi.тних
пpaцiвникiв, якi мa}oть зиЩУ

50

'71

4

+)1 4

25

28,6

+J,6

l5

l9

+

+

кaтегоp1rо)

2) якi МaIoTЬнayковий стyпiнь ДoкТoрa
нaук aбо BченезBaння Пpoфесоpa
5. Пpоведеннялекцiй З нaвЧaЛь}lих
ДисЦиплiн,цо зaбезпеЧyroТЬ
фоpмyвaнняпрофесiйних
кoМIIеTrнTностей,
нayкoBoпеДaгогiчними(нayковими)
пpaцiвникaми,якi с виЗнaнt{A4и
пpoфесiонaлaМиз досвiдoм pоботи зa
фaхом (мiнiмaльний вiдсоток
BизнaченoТ нaвчaльн}IМ

кiлькостi

ТТJ:аTIоNц

годtlн):

1) дослiдницькоТ,
yпрaвлiнськоТ,
iнновaцiйноТ
aбо твоpноipоботизa
фaxом
2) прaктитноТpoботи зa фaxом
6' Пpоведення лекцiй, I]рaкTиaIних.

Головaкомiсii

пiдпvнктиi-

ry

n \ i\1/:

пiлlvнкти

Г.К. Гетьмaн

-LА

сеl,{l}IaрсЬкиx
Ta лaбopaToрних 3aнятЬ,
здiйснення нayкОBОГoкерiвництвa
кyрсoвими'

16 пyнктy 5
rrpимiток

Д.иПЛol\{tlими роботaми

(пpоектaми),дисеpтaцiйними
дослiркенняN4иI{ayкoBo.
педaгогi.lними(нayковими)
пpaцiвникaми,piвень нayковоТтa
пpoфеоiйноiaктивностi кoжнoгo з Яких
зaсвiднyетЬсяBикoнaн}IЯlл
зa остaннi
п'яТЬ рокiв нr МrнrrlеTрЬоxyМoB,
зaзнQзеF{иx
y пyнктi 5 пpимiтoк
7. HaявнiсTЬвипyскoвоi кaфедpиiз
сlецiaльнoТ(фaxовоi) пiдготовки, якy
otioЛIоlфaхiвецьвiдповiдноi aбо
спорiдненоi нaукoво-педaгогiuноi
спецiaльностi
1) з нayковиМ сTyПrнеh,{Д0кT0pa нayк
Ta BЧеttип,{ЗвaннЯМ
2) з нayковиМ стyпенеМ Ta вчеFlиМ

1,2,3,4,
7,8,9,10,
||,|2,1З,
|4,\5,Т6
пyнктy 5
пpимiток

+

+

+

+

зBallнЯ]\4

3) з нayковиil,I сТyпе}Iем aбo BrIlниМ
3BaнняМ

8. HaявнiстЬ Tpy.цoBихдоговopiв
(контpaктiв)з yсiмa нayкoBoпедaгогiвними пpaцiвникaп{ит al a6o
нaказiв прq прийняття iх нa роботy

TЕХF{ОЛОГIчHi BI4М0ГI4
t{еннЯосвiтньoТДiяльноотiy ссbеpiBиЩoiосвiти
щoДoмaтеpiальнo-технiчного
зaбезпе
5. Зaбезшеченiсть
комп,rотеpниМи
+
+
робоuимимiоцями,лaборaтоpiями,
полiгонaми,

облaднаliняIvl'

yсТaТКoBaнням,
неoбxiдними для
BикoнaннянaвЧaлЬнихпланiв

TЕХI{OЛOГFI}{I BИMОГ] ,I ,
щoДoнaвЧaЛЬнo-МrTОДичного
зaбезпrЧен}tя
ocвiтньоiДl,яльноотiу сфеpi виrдоi освiти

3. Haявнiсть робо.rоТПpoгpaМи3
кожноТнaBЧaЛЬнoТ
дисциплiни
ЕIaBчaЛьнoГo
nЛaнy

+

+

4. HaявнiсТЬ коMПЛrксy наBЧaльнОМеTo.циЧнoгозaбезпеЧення з коxtноТ
нaвЧаЛЬнoi Дисциплiни нaBчaЛЬнОГо
ПЛaну
5. HaявнiсTЬ прoГрaj\4ипpaктиuнoТ
пiдrотовки, pобовиx Т]poгpaп{пpактик
6. Зaбезпеченiсть стyдентiв
HaBчaЛЬHимимaтеpiaлaMи з кожнoi
I{aBчальнoТдисциплi ни нaЕчаЛЬтroгс}
iТлaI{

+

+

+

+

+

+

+

+

7. HaявнiсTЬ I\{еToДичниx
мaтеpiaлiв
пpoвеДrння
aTrсTaцii
здобyвa'тiв
цЛя

Гoловa комiсiТ

'7-

Г.К. Гетьмaн

TЕХHОЛОГFi}lI BиMОГи
зaбезпечеяня
освiтньоiдiяльностiy сфеpiвищоi освiти
ЩoДoiнфоpмaцiйного

З. Нaявнiсть офiцiйнoго веб-сaйтy
ЗaкJ:aДyоовiти, Ha якoМy pозмiщенa
oснoвнa iнфоpмaцiя пpо його
Дiядьнiсть (стрyктypa, лiцеltзii тa
оеpтифiкaти rrрo aкpедитaцiю,
oсвiтня/оовiтньо-нayкoвa/
виДaвничa/aтестaцiйнa(нayкових
кaдpiв) Дiяльнiоть,нaвиaльнi тa
нayкoвi сTpyкTyрнi пiдроздiли тa ix
склaД,пеpелiк нaBчаJrьнихдисциплiн,
;]paвилaпpийoмy, кoнTaкTнa
iнфоpмauiя)

60

4. HaявнiсTЬ еJlекTрoннoГo pесypсy
ЗaкJla.цyоовiти, який мiстить
нaвчaлЬнo-МrTо.цичнi мaтеpiaли з
нaвчaЛЬниx .цисциtlлiн нaвчaл ьного
[Лaнy' B Tolvly числi в системi
дистaнцiйнoгo нaвчaння (мiнiмальний
вiДсоток I{aBчaJIьних Дисциплiн)

Головa ексПерTHoi кoмiсii:

/

bU

(-/ е 7Э.1-'--\+

Г.К. Гетьмaн

ЗaвiДyвaч кaфrДрIл rJlrкTpoрyхoмoГo склaДy
flнiпpопеTрoBcЬкoгО
HaцiонaлЬнoгoyнiзеpситеTy ЗaЛiз}iиЧнoГo
TpaнсгIopTyiменi aкaДrМiкa
B. Лазapянa'ДoкTopTеХнiчних нayк' Пpoфесop

Експеpт

oro iffiтy
ДиpектoрнaвчaЛьЕo-нayкoв

,{/

o'ГI.Чорний

rJlrтffibмехaнiки'енlpгoЗбереxсення

i систем yпpaвлiння КpеменнyЦЬкoгo нaцioнаЛЬнoгo yнiверсиTеТy iменi
Миxaйлa oстpoгpa.цсЬкoГo' tlpoфrсop кaфrДри сисTr]\,I aBToL,IaTичнОГo
yПpaBлiнняTa rЛекTрoПpиBo.цy'
ДoкToрTехнiчниХ Hayк' ГIрoфесop

uш-o
<<3
експеpтн
Pектоp

B.h{. Бабaсв

ki"ф#-#T
(.-*

Головaкомiсii
\.:lэ^

Г.К. Гетьмaн

ДЕP)КAB}JIBиМoГИ Щo.ЦО AкРЕДиTAЦ1I
ГloРlBнЯЛЬнA ТAБЛИЦЯ
кpиTеpiiъ Ta BиMoГ Дo aкpеДитaЦii
зa освiтньо.пpофесiйноrо ПpoГpaмoтоЕлектpичний трaнспорт спецiaльностi
14l ЕлекTpoенrpгlTlаКa' rЛекТpoTеxнiкa Ta еJlrкTpомехaнiкa гaлyзi ЗнaЕь 14
Електpитнa iнxtенеpiя

Знaчення
пoкaЗн:,1кa
(ноpмaтивy)
зa оcвiтнiм
cTyПrнеN{

Haзвa Пoкilзникa (ноpмaтивy)

Фактичне
3нaченнЯ
ГiОкaЗникa

Biдхилення
фaкти.rного

ЗнaЧонТ{я
пoкaзникaвiд
нoрМaTиBI{0гo

Якiснi хapакTеpисТики пi.цготовкифахiвцiв
6. Умови зaбезпеченняДеp)кaBноiгapaнтii
якостi вищоi освiти
6.1. BиконaнT{яT{aвчaЛьнoГо
ТТЛaнy
100
100
зa
ПoказT{икaми
: пеpелiк I{aBчaлЬних
Диоциглiн, Гo.цини.фopми кoнтролю. %
6.2' Пiдвищення квaлiфiкaцiТвиклaдaнiв
100
i00
пoстiйного склaдy зa остaннi 5 рoкiв. %
6.3. Чисельнiсть нayкoвo-педaгогiнних
100
100
(педaгогiнних)пpaцiвникiв, що
обслyговyтoть спецiaльнiсть i пpaшототьу
нaBЧaЛЬнoмyзaклaдi Зa оcнсlвниммiсцем
pоботи, якi зaймarоTЬсяB.цoскoT{аленT{яМ
нaBчaJIЬнo-h4rTo,цич}Iого
зaбезпечення'
нayкoвиMи .цослi.цхсенняМI{'пiдготовкоrо
пiдрy.lникiв тa нaвчальних посiбяикiв, Иo

7. РезyльтaтиoсвiтньоТдiяльностi (piвень
пiдготовки фaхiвцiв), нe менrпе,%
7.1. Piвень ЗнaнЬстyдентiв з гyмaнiтapноТ
тa соцiальHo-екoЕoмiчноiпiдгоТoBкI,{
:

7 'I.L' Успirшновиконaнiконтpольнi

90
:rередбa.rенo

Зaздaння,0/o

нaBЧaльниN,{
ПЛaI{0M

7.|.2.Якiсно виконaнiконтрольнi
зaзДaння(оцiнкrr(5) i (4>>),
%

50

не
леpедбauено
нaвЧаЛЬн}I]\,{
ПлaнО]\,{

7'2 Рiвень знaI{ьстyдентiв З пpирo.цниLroнaуковоТ(фУндaментальнсiТ)
пiдготовки:
7.2.l Уопiш}lо Bикoнaнi контpольнi
зaвДaтsня',)А
7.2,2 Якtcнo tикoнaнi контрольнi
(оцiнки (5} i (4))- %
зaBДaI{ня

90

rJ

50

t11

7.3. Рiвень знallЬ сту.Центiв зi о:lецia,тьноi
(фaховоi) пiдготовки:

Головa комiсii

/-,

r;7ь_--l.l

^,,/\-/

Г.К. Гетьмaн

H aзвa ПокЕlзникa (ноpмaтивy)

Знaчення
Тiокaзникa
(ноpмaтивy)
зa освiтнiм
сTyПенеМ

Фaктичне
ЗнaЧення
IТoка3I{икa

90

93,0

7 .З.'. Успitшновиконaнi конщольнi

Biдxияення
фaктиuного
ЗнaЧенltя

показникaвiд
нoрh,iaTиB}tОгО

+З

зaвдaння,oА

.7
'2'2. Якiоно Bикoнa}I кorrTpoлЬflr
зaBдан}Iя(оцiнки <<5><<4>>\,
уo
8. opгaнiзaцiя нayкoвoi pоботи
8.1. Haявнiсть y стpyктypi нaвчilЛьнoгo
ЗaкЛaДунaУкoBих пiдpоздiлiв

50

8.2.Участь стyдентiвy нayкoвiйpоботi

t-

+

+

+

+

n

(нayковa pобoтa нa кaфелpax Ta B
лaбopaтоpiяx, yuaсть B Hayкoвиx
конфеpенцiях, конкypсax, BисTaBкaХ,
пpофiльних олiм пiaдaх тощо)

Головa ексПrpтноi комiсii:
Г.К' Гетьмaн
ЗaBiДyBaЧ
кaфеДpи rЛекTpoрy,(oмoгo ОкnaДy {нiпропеTpoвськОГs
HaцiонaлЬнoгoyнiверсиTrТyЗaЛiЗничнoгoTpaнсПoрTyiменi aКa.цrМiкa

*f //
Eкспеpт
o.П'Чоpний
TYTY Лrктpoh4ехal{lки,енеpгoзCIеprженнЯ
ДиprкTopнaBчaЛЬнo-нal/кoBoгo 1
i систем yIIрaBJIiI{ня Кpемен.lyЦЬкoГo
нaЦ1oнaЛьнoГoyнiвеpситетy iменi

Михaйлa

oстpогрaдсЬкoгО,

пpофесоp

кaфrДри

сисTrtr,I aBToh{aTичI{oгс}

yIIрaBJI1IIняTa елекТрonpиBoДy' ДoкTop TеХHiЧHиХ :{ayк, Прoфесoр
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oЗнaйoMЛеI|
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(-ъ

ГoловaкомiсiТ

Enn,'^t':-.--

Г.К. Гетьмaн

Rrs

Ft

t

E:

.yR..s

г*
сn

гrn

.(JЕ я

ч
г*
t.r)

ч
г*

сa

?a

х

Х

Фl:

O\

ЕФ

ёl

!

Еi

E

!n

I-

6\

а

чЕЫ Б
Ч
t1
.:r
u
(J Ц.] Pq
,н
Х*.=
ЁrNа
*
* -й
ti

0)

з

\f,

Ц

rn

P

9яЁ

н
хAЬ4

ta)

гn

ф
Ц)
Ф

cd
с.)

и)

ц)

ra)

\J/

. ^ .lj г'.i
ts *aH
aJ tт
lо

]-Ё

Эr()

-Н

O\

tsl
ь<E

lal

t

г-

г*

w

г*

irr

iJr

tl.

lr

v
v':Y

Н

d

'B
r:
llr
l4i
ь.(l-ч
Б
H
|.ч

Fa

Бd

>'

-

lтl

<rv
..i
д

a

ёl

)ч

ФFЁ
J.
сЕ

qЕ

*

.d

l.,

Е (.)
-()

l.l
О.
F
6)
Ёlgl

.'
'

f

н

:*

'fl

\l

(tr*
сa
фF

()

Гi
i/

t
ttai

rn

сt'I

ra

с*'l

ф

сa

ra

tt)

af)

-Ol

h

a

сi-)

aa

.г]

ar-i

t

q

*iг

s/

Фч
БФ

а

д

с-'I

Y

lтl

-

д

о-.l

Lr

(d.n

Ьd

*гi

*

(.) !.] Й

tr*Ф

ь.з

бl

ln

q).Н
Ц

. d ъ

t-

11

'---

E
/ri

ФFЁ
l-l

.tr.t
.Ё

i4

*Ьl

9Ен

iд

Е

FF

!f

v

iJr

Ф

--.f

o.Ё

H

aa)i
v
с.), \,/
=
:l
с.t

xв0

ia

9.

A

F

FЕ
t-G
t

тY"'".

\
lР"\*ъ
шж

.эр -

,t

i

vE^

Y

сE'*ё
о0q,)Ф

-

iЧЁ

rпii

ii
v

{J*i

о F:E

сJ

ф
* r r ' }х ' : е
ЪЬ.Ё

j\

:У&
llr,1eнl

dl

гilФi

rn

tt"to

a\

:ёkj

z,

Б:n

"''n

..v
\\

т

f

саХn
.- ';; : Е

\r

ч/!

!v

L

.ЁiFL

\u'

\rr !

TБD

'Е{J

Ё<

С
" г..

t;*
уJ
v&^
\ (.

tr

-v
Y
-AХ

-\
\-/

{i
l.

fi

Ч2^

lJО()

/гt

.]]Фч

Еa)

чi.

i'.

i'i()z

)ч

$Ф

аliB:

О-'I

tr +Ё
9Ех

чk.х

п

i/.=

гE

й

Чi

с

гтlfI-

i J F Ё( Е . n
|-

сЕ.!-i

tr gЁ
'

БсJ

t

nХF

'4

fil

в'

сi

t-

I

\

sv
F/*ф-.

v

Z

.]l0Jч

\l
i

rzi

.()#

L4

f/

Ь\o

Fчо

\o

!t

Б

)
t(
\,r
*

б
E 9.ьd E
a.E Ц a
Ь. Ц
д
( )E. Е Ф
(J.=
Ф
ф.=
''rr б
ЕEй
ЕчХ
t
)<
tцХ
бJХ0J
6J><Ф
ajж(]
Ох0J
oPЕ
О!J
OPE
О9Е
aaF;^

E

l'п
8
- д'()
У

ф

ё|
t
t

tо

I

Ц}

HН

Н

la)
aО
сa

lf)

Е.l

dJ
L

.-

ta

ф

*v

ёl

-Ltv

Ф.Ё Ф
iEч)<
()ХФ
O
P
ra--,

6t

t
0{

-i
;g

=f

>,O
ФЕ.
с.

(.)

zffd

ra

а

F- \o

F

EF
чО
ЁО
иФ

\г

t

т

Ё)t

'lг

.О

t

сa

t+

т

tr

,-:
U

?a
о\

Оо

^l

d

EФз
АtrЬ4
Оц] Ф
vН

af)

1

.*
F

Ё tЕ
У

о\
ю

qJ

t-

хiгР(
УE()
FI]L.,/

rt

сri

l;

БНм
х()>'
*:Ё Ц
ПсAtr

w

сa

сa

!-

ф

vri

ar)

сfl
l'.)

гi

L

"q

{q

$

3

.;ro

Х
Е .9 Е
*t
aa

ra)

l.a)

lr
Lr

tn
EfF

lдl

v-)

Lll

с..|

If{v

ir
F
Eзt-i

сf)

g\

г-

O\

g . Ё Н
H 1 1

\g}

#

Н х.5
lJi

\n

la)

ч

t7)

d.)

tf)

I

5\

i-,

г*

сa
сa

tt-)

I

Осg

*[.ЭР

сa

0о
сa

