BисIIoBки
eксПrpTlloi кoМiсii щoдo aкpeДитaцii дiяльностi з нaДaння
oсвiтнiх ПoсЛyг пiдгoтoвl{и здoбyвauiв вищoi oсвiти
Зa Дpyгим (мaгiсTеpсЬким) piвHеM
зa oсвiтнЬo.ПpoфесiйнoюПpoгpaмoк)
Лoгiстикa iз спеЦiaльнoстi 073 Мене,цжсмеIIT
y ХapкiвсЬкoмy нaцioнaЛЬHoмy yнiвеpсиTеTi мiськoго
гoсПoДapсTвaiмeнi O.M. Бeкетoвa

ЕксПEPTIIий BисIIoBoк
aкprДиTaцiйноi ексПrpTиЗи щoДo пiДгoтовки здoбyвaчiв вищoi oсвiти
зa Дpyгим (мaгiстepсЬкиlvt)рiвнем oсвiтньo.пpoфeсiйнoi Пpoгpaми
Лoгiстикa iз спеЦiaльнoстi 073 Mенедэlс}tеHT
y Хapкiвськolиy нaцioнaлЬнoмy yнiвеpситетi
мiськoгo гoсПoДapсTBaiменi o. M. Бекeтoвa
Згiднo з Пoлoженн,lМ пpo aкpеДитaцiю BищиХ I{aBЧЕlJIЬниx
зaклaдiв i
спецiaльнoстей У Bищих HaBЧ€LJIЬI{иxзaкJla.цax Ta Bищих пpoфeсiйниx
}п{иЛищaх, зaTBеp.ц}tениМцoсTaЕIoBoIo Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaiЪи вiд
9 сеpпня 2001_p. Ns 978, з\ змiнaми, BI{есеHиМи
згiднo з ПoстaнoBaluиКaбiнетy
Miнiсщiв УкpaiЪи J\гs1I24 вiд 31.10.2011p., }ф 801 вiд 15.08.2012,
J'.,lb
692 вiд
18.09.2013p., Jt507 вiд27.05.20|4 P., TЕlзa нaк.LЗoмMiнiстеpсTBaoсвiти i
нayки Укpaiни Ns 403-л вiд 08.12.2011 p., ексПеpTнa кoмiсiя Miнiстеpствa
oсвiти i нayки УкpaТниy склaдi:
Кoмелiнa oльгa Boлoдимиpiвнa

.(aнькo lОpiй lвaнoвич

пpoфесop кaфедpи \{ене.цжMеIITyi
лoгiстики ПoлтaвськoГo нaцioнaлЬнoгo
технiчнoгo yнiвеpсиTеTy iменi lopiя
КoндpaтIoкa, .цoкTop екoнoмiчIlиx нayк,
пpoфесop' ГoЛoBaкoмiсii;
_ пpофесop кaфедpИ cTaTИсTики,aнaлiзy
ГoсПo.цapськoТдiяльнoстi i мapкетинry
нaцioнaльнoГo aгpapнoГo
Cyмськoгo
yнiвеpсиTеTy'ДoкTop екoнoмiчниХ нayк,
дoценT,експеpт

y пеpiод з 20 ГpyДнЯ лo 22 ГpyДнЯ 20117poку вкJIIoЧнopoзгJUIIryлaпoдaнi
Хapкiвським
нaцioнaлЬниN{ yнiвеpсиTеToМ мiськoгo
гocПoДapсTBa
iменi U.lVl.
1Мен1
o.M. bекеToBa
Бекетoвa МaTеp1€
мaтеpiaли
tjlи i безпoсrpе.цHЬo
безпoсrpе.цHЬoB I{aBЧ€lJIЬIroМy зaклaдi
пеpeвipиЛa .цoсToвipнiстьiнфоpмaцii, що ПoДal{aдo МiнiсTrpсTBa oсвiти i
Hayки Укpaiни

paзoM iз зaявoто нa пpoBеДення aкpеДиTaцiТ, стaн кaДpoBoГo'
HaBч€ ш Ьнo-МrTo.циЧнoГo'
МaTеplzшЬнo-TеxlllчнoГo
Ta
iнфоpмaцiйнoгo

зaбезпeчеHIUI I{aBЧ€ L IIЬHoГo Пpoцесy'

вiДпoвiДнoстi

oсвiтньoТ

дiяльнoстi
.цеpжaBниМBиМoГaМ щoДo пiдгoтoвки фaxiвцiв зaявленoГo oсвiтньoгo piвня.

У пiдсyмкy ексПеpTI{oГoоцiнrовaння кoмiсiЯ кoнсTaTyr:

Гoлoвa кoмiсii

Кoмелiнao.B.

1. Зaгaльнa хapaкTrpисTикa oсвiтньoi дiяльнoстi Xapкiвськoгo
нaцioнaлЬнoгo yнiвеpсиTеTy мiськoгo гoсПoДaрсTвaiменi O.M. Бекетoвa
Xapкiвський
нaцioнaлъниЙ yнiвеpситет мiськогo гoсПoдapсTBa
iменi o. М. Бекетовa (ХНУN4Г iм. o.M. Бекетовa) зaснoвaнo y |g22
Роцi.

УнiвеpсиTеT

е нaйстapiшиМ

B Укрaiнi

BищиNI нaBЧЕшIь}IиМзaкJla,цoМ г€lJIyзеBoГo

сПpямyBa}I}Iя (мiське гoсПo.цapство), щo гoTyе фaxiвцiв з yсЬoГo
кoМПЛrксy спецiaльностей ДЛя зaбезпечення технiнноi, еконoмiчноТ i
соцi a.гrьнoiсфеp x<иттедiяльнoстiсylaсниХ мiських aглoмеpaцiй.
ХнУМГ
iм. o.М. Бeкетoвa пiдпоpядкoBal{o МiнiстеpсТBy освiти i

}IayКи Укpaiни

з оpгaнiзaцiйно-[paBoBolo

фоpмoro - нaBЧ€ ш lьний зaкЛa.ц.

Фopмa BЛaснoсТi_ деpхсaвнa.
Pектоp
ХapкiвськoГo
нaцiонaлЬнoгo
yнiвеpсиTеTy мiоькогo
гoсПoДapствaiменi o.M. Бекетoвa- Бaбaсв Bолoдимиp Миколaйoви.l, ДoкTop
нayк З ДrpжaBнoгo yпpaвлiння, пpофесop, Лaypеaт .цep)кaв}IoiпpeмiТ в гa.гryзi
apxiтектypи, Зaслyrкerlw,iц
бyдiвельник Укpaiни, Почeсний гpoмaдянин мiстa
Хapковa, aкaдемiк МiжнapoДнoi iнх<енеpноiaкaдемiТ.
Хapкiвським нaцioнaлЬниМ yнiвеpсиTеToМ мiськoгo ГoсПo.ЦapсT3a
iменi o. M. Бекетовa ПрoTягoМ Пoнa.ц 90.piuноТ iстоpii сBoГ0 iснyвaння
зpоблено знaчний BIIесокy сTвopeнняi poзвиToк нaцiонaльнoТмyнiципaльнoТ
сисTеN,Iи.Зa цей пpомilкок чaсy пiдгoтoвJIеIIo IIoHa.ц100 тис.
фaхiвцiв.
Bипyскники
УнiвеpсиTеTy
кopисTyIоTЬся ПoIIиToМ нa пpoвiднюr
пiдпpиемсTBaХ мiськогo гoспo.цфсTBa, У сфеpi ПoсЛyг, зaймarотi кеpiвнi
ПoсaДи

B сисTеIvIi yпp aвлiння

)киTЛoBo- кoIvIyI{€lJIЬI{иi\iI гoсПo.цapсTBolvl' B opгaH€ж

шtiсцевoго i деplкaвнoГo yпpaвлiння.

У 2008 p. ХHyN4Г iм. О.М. Бекетовa пpойrшoвчеpГoBy Дrp)кaBнy
aкpедитaцiто.Biдповiднo .цo pirшенняДAк УкpaiЪи вiд 1 липня 2008 p

(пpотокoл J\b 72), iтoгo BизнaI{o aкpеДиToBaI{иМзa IV (.Iетвеpтим) piвнем

(сеpтифiкaт:сеpiяP[-IV Ns 2124487вiд 5 uеpвня20|3 p.).
Biдповiднo нaк€ r зy МoFI Укpaiни J\b I22.л вiд 09.06.2017p. <Пpo
пеpеoфopМлеIlFI,I
лiцeнзiй>>
Хapкiвський нaцioнaльнийyнiвеpситeт мiсь*oio
ГoсПo.цapствa
iменi o.М. Бекeтoвa(iдентифiкaцiйний
кoд . 02О7|151)мaс
IIpaBoнa здiйсненн,Iосвiтньоi Дiяльнoстi y сфеpi вищоТ освiти пiдготовки

МoЛoДшиx спeцia-пiстiв, бaкa.rraвpiв, спецiaлiстiв, мaгiстpiв, доктopiв
фiлосoфiТ.
[o склaдy УнiвеpсиTeTy стpyктypнo BхoдяTЬ: .цвa коледlкi - x{иTЛoBoкoiиyн€UlЬнvтil t еЛекTpoМеxaнiuний, вiсiм фaкyльтетiв, HaвчaJlьнo-нayкoвий
Iнститyт пiдгoтoвки кaдpiв вищoТ квалiфiкaцii, Haвч€lJlьI{o.нayкoвий iнститyт
пiслядиплoмнoТ oсвiти, ЗaoЧнoгo (дистaнцiйнoгo) I{aBчaHI{'Iтa пiдвищен}UI
квaлiфiкaцiТ,I{енщ дoyнiвepсиTеTськoТoсвiти i кap'сpи, нayкoBo-.цoслiднiтa
iнrшi пiдpoздiли. Зaгa.пьнa чисельнiоть стy,Центiв Пo}Ia,ц g ТИc. oсiб. B
Унiвеpситетi тaкorк нaвчaюЪьсяблизькo 400 iнoземцiв з 23 кpaТнсвiтy.
B цiлoмy нa цeй Чaс Унiвеpситет Ha.цaе oсвiтнi ПoсЛyги нa
бaкa.ilaвpсЬкoМy
piвнi зa 2I спецiaльнiстroз 48 освiтнix пpогpaМ' B ToMy числi
15 oсвiтнix пpoгpaм зi скopoчrним тep{}нoМ I{aBЧaння.Ha мaгiоTepсЬкoМy
Гoлoвa кoмiсii

Кoмелiнao.B.

piвнi пiдгoтoвкa з.цiйснrоеться зa |7 спецiaльнoсТЯМи rro З9 oсB1TI{lм
пpoгpaмaм, 5 З якиx oсвiтньо-нayкoвi. Пiдгoтoвкa доктopiв фiлoсoфii
здiйснroеTЬcЯзa 14 спецiaлЬнocTЯIvlи.
Balкливим
aспекTolvl y дiяльностi
УнiвеpсиTеTy
r мiжнapодне
сгriвpoбiтницTBo. Унiвеpситет пiдтpимyс тiснi нayковi i| дiлoвi Зв'яЗки з

BищиMи

нaBчЕIJIЬ}IиMи

ЗaкЛaДaми,

нayкoвиh{и

Ta

дoслiдницЬкI{Ivlи

оpгaнiзaцiями бaгaтьox кpaiЪ свiтy, y To}dy числi Bеликoi Бpитaнii,
Нiмен.rини, Кaнaди, Бoлгapii, Польщi, Чехii, Фpaнцii, IIIвецii Ta iншrиx.
УнiвеpсиTеT е чЛеHoММixснapoднoi aсоцiaцif yнiвеpситeтiв, I\{еpехriнстиryтiв
Гpoп{a.цсЬКoгo
aдмiнiстpyBaння Idентpальнoi тa Схiдноi eвpoпи. e пoстiйним
yчaсникoм мix<нapo.цниxГpa}rToBиxшpoгpaМ.

x}ryMГ

iменi o. М. Бекeтовa з 2017 poкy пpиймaс уIaсTЬ y

мiжнapoднoмy I{aBчaJIЬI{oМy
Пpoектi Еpaзмyс + (Еrasmus *).
Унiвеpситeт Мar poзBинrнy мaтеpia;lЬнo-теxlli"нy 6aзУ i сoцiaльнy
iнфpaстpyкTypy. Cтaн IIaBч€lJIЬIlиxПpиМiщень ХнyMГ iменi o. М. Бекетoвa
вiдпoвiдaе сaнiтapнo.гiгiенiчним нop]vlaМ'BиМoгaМ ПpaBил пoxсеxснoiбезпеки,
бyдiвeльним нopМaМ' щo пiдтвеpдx(енo вiдпoвiдними ДoкyМенTaМи. Усi
IIpaцlBI{ики Ta сTy.цеIITи .цoTpиМyк)Tься BиМoг технiки безпеки, виpoбни.roi
сalllTapl{ot тa Пo)кеxtl{oi безцеки. HaвчaлЬнo-Bихoвний Пpoцес зaбезпечений
ay.циTopl{им фoндoм, aдмiнiстpaтивн ими i дoпoмiхсниМи пpимiщенн'lМи.

Baжливorо скJIaДoBoIo зaбезпeчеIIHЯ IIaBчЕl[ьнo.BиХoBIIoгo Пpoцесy y
ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy yнiвеpситетi
мiськoгo
ГoсПo.цapсTBa
iменi o.M. Бекетoвa r с}Д{aснa бiблioтекa. Фoнд нaвчaльнoi лiтepaтypи B
бiблioтецi yнiвеpсиTеTy Ta ЧиT€lJIЬниxзzLJIax. 886996 пpимipникiв. З 2007 poкy
пpaЩo€
з€tJI iнфоpмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoнний читaльний зaЛ).
Безкorштoвний ДoсTyП Дo yсix pесypсiв B бiблioтецi зaбезпеЧyloTь
aBToIvIaTизoвaнipoбо.li мiсця Ta Зoнa Wi.Fi ПoкpиTTя в yсix пpимiщенI{яx
бiблiотeки. Знauнy poЛЬ y iнфopмaцiйнo-метoДичI{oмy зaбезпечeннi
HaBЧ€tilЬнoi

poбoти

стyдентiв

Ta BикJIa.цaчiв зa .цисциПлiнaми

I{aBч€lJIЬI{oгo

Плaнy вiдiгpaе I{ифpoвий pепoзитopiй yнiвеpсиTеTy' якутЙс oДниМ з щpaщиx B
Укpaiнi Ta зaperстpoвaний y мiхtнapo.цнoМypеeстpi ROAR.
Haвчaльнo-лaбopaтopнa бaзa випyскoвoi Ta iншrиx кaфедp, щo
зaбезпечyЮTЬ нaвчa.пьний Пpoцес пoвнiстro вiдпoвiдaс BиМoГaМ щo.цo
ПpoBeденHЯaУДkITopl{иxЗaн,lTЬ IIa с)п{aснoМypiвнi, .цaеМo)кливiсть шиpoкo
BикopисToByBaTи с1"raснi пoсiбники, лaбopaтopне Ta .цеМol{сTpaцiйнe
oблaднaння, теxнiчнi
зaсoби
IIaBчaI{нЯ. Для лекцiйниx
зaIIяTЬ
BикopисToByIoTься ayдитopiТ yнiвеpсиTеТy' якi МaIoTЬ МyлЬTиМедiйне
oблaднaння.
Зaбезпечення якoстi oсвiтньoТ дiяльностi здiйснIorTЬся згiднo Зaкoнy
УкpaiЪи <Пpo BиIцy oсвiтy>>,
Пoлox<енн'lMПpo Деpх(aвнийвищий нaвчa.rrьний
зaкJIa,ц oсвiти

тa iншими

зaкoнo.цaBЧиМи

Ta }IopN{aTиBниМи aкTaМи) FIaкЕBaMи

MoH Укpaiни щo,цo вищоi oсвiти, Cтaтyтoм ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa,
pirпеннямиBченoi paДИХнyI\4Г iм. o.М. Бeкетoвaтa ПoЛo)кeнняNIи
xHУМГ
iм. o.M. Бекетoвa:
Гoлoвa комiсii

Кoмелiнao.B.

<<Пoлoя<ення
Пpo сисTемy зaбeзПеЧенIUI
якoстi oсвiтньoi дiяльнoстi тa
якoстi
вищoТ oсвiти yнiвеpсиTеTy мiськoгo
ГoсПo.цapсTBa iменi
o.М. Бекетовa>>;
<<Пoлolкення
Прo opГaнiзaцirooсвiтньoгo Пpoцесy);
<<Пoлox<ення
Пpo ПopяДoк Пpиз}Iaченняi виплaти стипендiй oсoбaм, щo
нaBЧaIoTЬся y Хapкiвськoмy
нaцioнaлЬI{oмy yнiвepситетi
мiськoго
ГoсПoдapсTBa
iменi
o.М. Бекетoвa,
ЖиTЛoBo-кoМyнutJIЬI{o\,Iy Ta
Електpoмеxaнiuнoмy кoле.цжax XapкiвськoГo нaцioнaлЬнoгo yнiвеpситетy
мiськoгo ГoсПo.цapствa
iмeнi o.М. Бекетовa>>;
<Пpo ПpoекT}Iyгpyпy i гapaнтa oсвiтньoi Пpo|paМи>),IlaкaЗaМи pекTopa
XHУMГ iм. o.М. БекетoвaJюl38-01вiд 18.05.2015;
<Пpо B.цoскoнЕtJIrнн,I
кo}ITpoЛю тa пiдсyмкoвoi aтестaцiТ I{aBч€lJIЬниx
сTy.ценTiв>>,
J\b141-01вiд 03.07.2014;
.цoсяГненЬ
<Пpo зaTBep.цx(еннllIIopМ ЧacУ .цЛЯПлal{yвaння i oблiкy нaвнальнoТ,
методи.rнoi, нayкoвоi' opГaнiзaцiйнoi Ta виxoвнoi pобoти нayкoBoпедaгoгiuниxПpaцiвникiв>>,
Ns143-01 вiд 2О.05.2015;
nПpо llaBчutЛЬнo-МrToДиЧне
зaбезпeЧеннllосвiтнix ПpoГpaМ);
<Пpo ПpoBе.цення ПoкaЗoBlтx, вiдкpитиx ЗaHяTЬ Ta pекTopсЬкoГo
кoIITpoЛюy oсiнньoМy сеМестpi2017l20I8 нaвчaль}IoгopoKy>тa iншi.
Pейтингoвy oцiнкy пoкaзникiв нaвчaльнoТ дiяльнoстi здoбyвa.riв
IIpoBoДяTЬ .цекaIIaTи. Зaвдяки aBToМaTизoвaнiй системi
yпpaвлiння
I{aBЧuLПЬниМзaкЛa.цoМ здiйснюсться pейтинг здoбyвauiв yсix нaпpямiв
пiдготoвки, спeцi€ t ПЬнoсTeйтa всix фop* I{aBчaння.
Ha Bикoнaнн,l Haк€ r зy pекTopa J\9190-01 вiд 01.06.2016 <<ЩoДo
pейтинryBaIIня нayкoBo-педaгoгiuниx шpaцiвникiв i кaфедp УнiвеpсиTеTy)
Bизнaчaloться pейтингoвi пoзицii кaфедp Ta oкpеМltx нayкoBo.Ilr.цaгoгiчних
пpaцiвникiв зa всiмa скJIa.цoBиMи IIaBЧ€ U IЬнo-MеTo.циuнoi,нayкoвoi,
opгaнiзaцiйнo-виxoвнoiтa пpoфopiентaцiйнoТpoбoти.
Кpiм Bищез€ l знaЧенoгo,в yнiвеpситетi дiе мoнiTopиHГ якoстi oсвiти y
виглядi пoстiйнo дirочoi бaзиTeсТoBих,ситyaцiйних зaBДaI{Ь.
oснoвними зaхo.цaМищoдo монiтоpинry якoстi oсвiтньoТ дiяльнoстi
ХHyМГ iм. o.М. Бекетoвaе:
- IIpoBeДенн'I.цBapaзи нa piк PектopськoГo КoнTpoЛЮзнaнЬ
здoбyвaнiв
вищoТoсвiти;
. BикopиcТaнн'l IIaBч€UIЬнo-МrTo.циЧниxмaтеpia.rriв З
.цисциплiн ДЛЯ
оaмoпiдгoToвкиздобyвaнiв;
- нaДaння BикJIa.цaЧaМикaфедp B paМкax ПoзaayДитopнoi
poбoти
кoHсyЛЬTaцiйз IIиTaнЬпiдгoтовки здoбyвaчiв ПpoTЯГoМтеpмiнy I{aBЧaння;
- вiдпpaцЮBal{н,t ПpaкTиЧниx IIaBичoк Ta yмiнь y тpенiнгoвиx
НaBч€шЬних лaбopaтopiяx кaфeдp З МеTo}o фopмyвaння
кoNlПетенцiй мaйбyтнix випyскникiв.

Ta ЗaкplПЛrння

Пiдгoтoвкy мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpофeсiйнoroПpo|paМoroЛoгiстикa iз
спецiaльнoстi 07з Мене.цx<мент
aдмiнiстpyBallня зaбезпечyroTЬ 12

пpoфесopa, 9 кaндидaтiв нayк' дoцентiв. BипyскoBoIo е кaфедpa TpaI{сПopTIIиx
Голoвa кoмiciТ

Комелiнao.B.

сисTrМ 1 JIoГlсTики' якy oЧoЛIo€ .цoкTop Tеxl{iчниx нayк, Гrpoфeсop Лoбaшoв

oлексiй oлегoвич' aBTop Пo}IaД 70 }IayкoBиx пpaць, якi пpисвя.reнi
пpoблемaтицi yпpaвrriнн,lTpaIrсПopT}IиМи
i лoгiстичниМи сисTeМи.
Bacнoвoк: dot<уtиенmu,
якi забезnечуюmь пpавoвi ocнoвu diяльнocmi
XHУMГ iл,t. О.M. Бекеmoва, щo npеdcmавленi в акpеdumацiйнiй cnpавi, €
doсmoвip|!,llJv'1i,
сl |х Кoл4nЛекmнicmьmа змicm dаromь Зr]4ozу ompuJv'аmu

уявленнЯ' щo зdiйcнеt7ltя ocвimньot diяльнocmi щodo nidzomoвкu зdoбуванiв
вuщoi oсвimu за dpуzuлl (л,tаzicmеpcькuлl) piвнеlw за ocвimньo-npoфеciйнoю
Лozicmuка iз cnецiаltьнocmi 073 Mенеdэюменm вidбуваemьcя зeidнo cvчсtcнLlх
oсвimнiх вu'|vtОz.
2. ФopмyBallня

кoIIT}lHгrHTy здoбyвa.riв вищoI освiти

зa освiтньo-пpoфeсiйнoroПpoГpaМoroЛoгiстикa iз спецiaльнoстi
073 МeнеД)I(MеHT
гaлyзi знaнЬ 07 Упpaвлiння тa aдмiнiстpyBaнIr,I
Фopмyвaння кoнTингеIITy здoбyвa.riв вищoТ освiти Зa ДpyГиМ
(мaгiстepським) piвнем Зa oсвiтньo-пpoфесiйнolо Пpo|paМoЮ Лoгiстикa
спецiaльнoстi 073 Мене.ц)кI\4енT
гalryзi з}IaнЬ07 Упpaвлiння тa aдмiнiсTpyBallня
здiйснroeться вiдпoвiднo Дo Умoв пpийoмy Дo Bищиx IIaBч€IJIЬIIихзaклa'цiв
УкpaiЪи тa Пpaвил пpийомУ до ХapкiвськoГo нaцioнa;lЬнoгo yнiвеpсиTеTy
мiськoгo гoсПoДapствaiменi o.М. Бекетoвa з чисЛa BиПyскникiв yнiвepсиTеTy

тa iнrшиx BищиХ IIaBч€шьнI.D( ЗaкJlaДiв Укpaiни.

[ря зaбезпечення ефективнoТпpoфopiентaцiйнoТpoбoти сеpе/ц
мaйбyтнix aбirypiентiв y )GflrМГ iм. o.М. БекетoвaсTвoprнo i фyнкцioнyе

Центp дoyнiвеpсиTеTсьКоioсвiти i кap'еpи, якиiтr I{aBчЕlJIЬIIo-opГaIIiзaцiйним
пiдpoздiлoм yнiвepсиTeTy.
BиклaДaчaMи BиIryскoвoi кaфедpи TpaI{сПopTIIиxсисTеI\4i лoгiстики
здiйснroеться цiлеспpяМoBaнa poбo'i
кoI{TиI{ГеI{Ty
щЪдo фop'y,u"""
стyдентiв.

Фopмyвaння кoIITиIIГенTy мaгiотpiв

зa

oсвiтньo-пpoфeсiйнoю

ПpoГpaМorоЛoгiстикa сПецiaльнoстi073 Mене.ц}кМенT
пpoBoДиTьсявiдпoвiднo
.цoлiцензiйнoгo oбсяry пiдгoтoвки. oбсяГ сTy,цеI{Tiв,
пpийняTиx нa нaBЧaHIIя'
не ПеpеBищy€ лiцензiйний.
Пoкaзники

фopмyвaннЯ

кoIITиIIГеIITy IIaBе.цeнo y тaбл. 1.

,,А

Голoвa
кoмiсiТ .,//;*-"ft=
U

Кoмелiнa
o.B.

Пoказники

Taблиця 1
фopмyBaнI{я кo}ITиI{ГеI{Ty сTy.центiв

зa oсвiтньo-пpoфесiйнoюПpo|paМoroЛoгiстикa

спецiaльнoстi073 Mене.Ц)кМент
J\b
I

2

Poки

Пoкaзник

п/л

Лiцензов aниЙoбсяг пiдгoтoвки
. Деннa фopмa
. Зaoчнaфоpмa
Пpийнятo Ha IIaBчa:н:нЯ,
BсЬoГo(oсiб)
..ценнa
фopмa

B T.Ч. Зa .цepжЗaМoBJIеII}иМ:
. зaoч}Ia
фopмa
B T.Ч. Зa .цepжЗaМoBЛеIlн'lМ
. нaгopo.ц)кеHl.tx Ме.ц;LJUIМи,aбo TиХ'
щo
oTpиМ€LЛи ДиПЛoМ з вiдзнaкоrо

2016 piк
50
з0

2017 piк
50
50

T9
15

15
5

-t

.l

J

J

4

t:

0,7

r12
0,4

. Taкиx' якi шpoйшrлиДoвгoсTpoкoвy пiдгoтoвкy
i пpoфopiентaцiro
. зapaxoBallиx

нa пiльгoBих

yМoBax, З якиNIи

yклaденi ДoгoBopи нa пi.цгoтoBкy

J

4

Пoдaно ЗЕUIBзa фopмaми I{aBЧaI{нЯ
. деннa
. iншri
фopМи IIaBчaння (зaouнa фopмa)

Кoнкypс aбiтypiснтiв нa мiсця Дrp)кaBнoГo

зaМoBЛеннЯ

5

. oЧнa фopмa
. iнtшi фopми IIaBЧaIIня(вкaзaти, Зa якoЮ
фopмoю)

t2

,:

Кiлькiсть BиПyскникiвBНЗ I-IIpiвнiв
aкpеДиTaцii,пpийн,ITиxнa сКopoчeниЙтеpмiн
IIaBЧaIIн,I IIa

. .цeннyфop,"'y

. iнrпi фopми (вказaти, зa якolo фopмoro)

BшcнoвoК: еКcnеpmнакott,ticiякoнcmаmу€ : навеdенiу cпpавi dанi cвidчаmь, щО
вunуcкoвiй кафеdpi mpанcnopmнuх cucmел4 i лoziсmuкu неoбхidнo
акmuвiзуваmu npoфopirнmацiйну poбomу щodo фoplиування кoнmuнZе|tmу

майбуmнiх

зdoбувачiв вuщot ocвimu за dpуzшм (маzicmеpськшм) piвнett,t за

oсвimньo-npoфеciйнoю

npО?pсlJv'oЮ Лozicmuка

cnецiальнocmi

Mенedcюлtенm' ЗoКpеJ|4сlчеpеЗ nepeхpеснuй набip з iнtl,tt,lхcпeцiальнoсmей.

Гoловa кoмiсii

Кoмелiнao.B.

073

3. Змiст пiДгoтoвки фaхiвцiв
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro Пpo|paМoroЛoгiстикa сПeцiaльнoстi
073 МенеДжМенTгalгрi ЗнaнЬ07 Упpaвлiння тa aдмiнiсTpyBal{нЯ

Пiдготoвкa здoбyвaчiввищoi oсвiти .цpyгoгo(мaгiстеpськoгo)piвня зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ
ПpoГрaМoЮ Лoгiстикa
Лoгiстикa iз спeцiaльнoстi
..'.цi*"нoстi
o7з
07з

Mенедхсмент здiйснrоеться нa oснoвi oсвiтньo.пpoфесiйнoТ ПpoЦpayи,
poзpoбленoЮ пpoeкTнolo гpyпoЮ кaфeдpи TpalrсПopTl{иxсистеМ i лoгiстики,
сXBЕLIIеI{OIо
Hayкoвo-МeTo.цичнoЮpa.цoю yнiвеpсиTеTy (пpoтoкoл J\b 6 вiд
30.06.2016 p.) Ta зaTBеp.ц)кeHoIo
Bченorо pa.цoю ХHyMГ iм. o.М. Бекетoвa
(пpoтoколNs 13 вiд 30.06.20L6p.).
Haвчarrьний плaн пepедбaнaс пi.цгoToвкy мaгiстpiв з квaлiфiкaцiero
<<мaгiсщз Мeне.ЩкМеtlTy)теpмiнoм IIaBЧaння1 piк 5 мiсяцiв, пoбyдoЬaниiт зa

сrМесTpoBoIо
сисTеМoIo
Ta BкJIIoЧae .цисциплiни
зaгaJlьIloi
тa
циKIIy
пpофесiйнoТ пiдгoToвки. ЗaгarrьниЙ' oбcяг нaBч.UIьнoГo IIaBaIITa)I(еннЯ скJla.цar

2700 / 90 (гoдин/кpедитiв),y ToМy числi oбoв'язкoBa чaсTИHa_ 2a25 l 67,5
(гoдин/кpeдитiв),вибipкoвa _ 675 l 22,5 (гoдин/кpeдитiв).Bибipкoвa ЧacTИъTa
IIaBч€l.ПЬнoГoПлal{y кoнкpеTизyr Ta ДoПoBнIoс oбoв,язкoBy i включae цикJI
дисциплiн пpoфесiйнoi пiдгoтoвки. Haвчaльним ПлaнoМ пеpедбa.rенo
ПpoBе.ценнЯ виpoбни.lоi Ta ПеpеДДиПлoмноi ПpaкTики. Пo зaкiнченнrо
I{aBЧaIlIUIсTy.ценTи зaxищalоть мaгiстеpсЬкy poбоry, зa pезyЛЬTaTaNII4зaxисТy
якoТ пpисBoIorTЬся piвeнь мaгiсщa.

Hayкoвo-меTo,цичнa Paдa

yнiвеpсиTеTy кol{TpoЛЮr poзpoблення

нaBЧ€tJIЬI{иx ПpoГpaМ yсix кypсiв. З NIеToIo пoлiпrпення якoстi освiти нa
кaфедpax ПpoBoДяTЬся нayкoBo-I\,IeTo,циЧнi сeмiнapи, нa зaсiдaнrrяx якltx
poзГлЯ.цaloTЬ aкTy€lJIЬнi питaння yдoскoнzшIення I{aBч€lJIьI{oгo пpoцeсy. Усi
.цисциПЛiни нaвч€шIЬнoГo пЛaIry BЗaсМoзB,язaнi oднa з oднolo зa змiстoМ Ta
пoслi.цoвнiстto BиBчення.

Bacнoвol<: еКcnеpmна кoJv'iсiя кoнcmаmу€' щo нсlвчсtннЯ за ocвimньoпpoфеciйнoю npo?pсIJv'olo Лoеicmuка iз cпецiаltьнocmi 073 Meнеdэюlиенm
вid6увасmься вidnoвidнo do чuннoi нopмаmuвнot базu вuщot ocвimu.
Pекotиенdусmьcя в npoцeсi уdocкoналеttня зtиicmу oсвimu Hсt найблucюну
nеpcпeкmuву
вpахoвуваmu
Кoл4rtemенmнocmi, nepеdбаненi
npoеКmoлy
cmанdаpmу вuщoi ocвimu зi cnецiаltьнocmi 073 Meнеdэюменm.
4. opгaнiзaцiйне Ta IIaBЧaЛЬнo.lvIеToДПЧнr зaбезпечeHIIя
HaBчaЛьнo.BIlхoBIIoгo ПpoЦесy зa oсвiтньo.пpoфесiйнolо ПpoГpaМolo

Лoгiстикa спецiaльнoстi 073 Мене.цяtМеIIT

opzанiзaцiя навuалbllo-вuхo внozo npo цеcу
ХHУMГ
iм. o.М. Бекетoвa пoстiйнo

здiйснroe opгaнiзaцiйнe

зaбезпеченн'I IIaBч€ l JIЬI{o.o'poц""y.
Il{opiuнo poзpoблrorTьсЯ Ta пoГo.ЩкyeTЬся гpaфiк I{aBч.шIьHoгoПpoцесy.
IloсемeсTpoBo
склaДarTься poзкJla.ц зaI{,ITЬ aкaдемiнниx ЦpyП. Bикoнaння
Голoвa кoмiсii

Кoмелiнao.B.

гpaфiкy нaBч€UIЬнoгo Пpoцесy Ta poЗкЛa.цy ЗaняТь кoIITpoЛЮr ЗaсTyIIник.цекalra
з I{aBч€lJIЬнoТpoбoти фaкyльTеTy TpaI{сITopTI{иxсисTeМ Ta Texl{oЛoгiй.
Кoнщоль Зa ItaBчЕLJIьнo-BиxoBI{oropoбoTolo B Унiвеpситетi здiйснIor
ПpopекTop З кеPIBIIицTBa Ta кoopдинaцiТ }IaBЧ€lJIЬнo-вихoвнoТ poбoти

IIaBч€шIьнo-МеТoДиЧнoГoкoМпneксy. Ha кoxtнoМy фaкyльтетi opгaнiзaцiro
нaBЧaJIЬI{o-BиxoBнoгoПpoцесy здiйснюr ЗaсTyIIник .цекaI{a.

H шв ч ал ьн o -Л'emo d шчн e з а б eзn e чeн ня н а в ч шl bIIo?o np o cу
цe
Biдпoвiдно
.цo oсвiтньo-пpoфесiйнoТ
ПpoГpaМи poзpoбленo
ЗaTBеp.цжeнo нaвчaльний Плaн. Haвчaдьний Плaн e oснoBolo poзpoбки
нaBЧaПЬнo-МeTo.цичнoГo зaбезпечення IIaBчiUIЬнoгo Пpoцeсy. Haвчaльний чaс
BизIIaченo B гoдин/кpе,циTax ЕсTS, У спiввiднorшeннi
1 кpедит ЕCTS
30
гoДинaм.
дopiвнтoс
Зaгaльний oбсяг нaBчЕlJIЬIloГo }IaBaнTa)кенн'I згiднo з
IIaBчaJIЬниМПЛaнoМ склa.цaе 27 00 l 9 0 (гo динlкpeдитiв.
[ля кo>кнoТ дисциплiни I{aBЧ€lJIЬHoГo ПЛaнy poзpoблeнo кoМПЛекс
IIaBчaIIЬнo.MеToДиЧнoГo
Jl.ЬflU.lvtЁ-lUдцичн()l.o зaбeзпеченн,l.
ЗaoезПеЧенн,l, yy якoМy Пpе.цcTaBЛеI{l
Пpе.цcTaBЛенl::

- I{aBЧzlJIЬIIaПpolpaмa (ноpмaтивний
.цокyМенT Унiвеpситeтy) i poбo.ra
нaBЧaJIЬнa ПpoгpaМa' скJIa.цoBиМи ЧacTуI:яaNIИякоi r oПис нaвчa.гrьнoТ
дисциплiни, пpoГрaМнi кoмпетентнoстi, зaплaнoвaнi pеЗyЛЬTaTи IIaBчaння,
ПpoгpaМa, сTpyкTypa (темaтиuний плaн) нaвчaльнoi дисциtlлiни, TеМи
семiнapсЬкptx (пpaктиvних, лaбopaTopl{иx) зaнять' зaB.цaннjl .цЛя сaМoстiйнoТ
poбoти, iндивiдyальнi ЗaBДaIrн'I,МеTo.ци кoнТpoЛЮ, схeМa нapaХyBal{ня бa.пiв'
pекoМeнДoBaнa лiтеparypa (oснoвнa, дoпoмi>кнa), iнфopмaцiйнi pесypси B

Iнтеpнет;

- IIaBЧ€UIьЕиЙ кoI{TеHT (кoнспект aбo poзшиpeниЙ плaн
лекцiй), ПЛaI{и
ПpaкTичI{иХ (семiнapськиx)
Зa}UITЬ' ЗaBДaння ДЛЯ лaбopaтopниx poбiт,
сaмoстiйнoТ poбoTИ) tIvITaFII{lI'
зaДaчi, зaвдaння aбo кейси .цJUIПoToчнoгo Ta
пiдсyмкoBoгo кoI{TpoJIIо ЗнaI{Ь i вмiнь стyдeнтiв, ЗaB.цaI{н'I кoмплекснoТ

кoнTpoЛЬнoТ
poбoти,пiсляaтeстaцiйнoГo
мoнiтopинryнaбyтиХЗнaнЬi вмiнь з

I{aBЧ€tJIЬнoТ.цисциплiни.
Пiд чaс ПpoBе.ценHЯ aУДLITopI{ихЗaнЯTЬ ЗaсТoсoByloTЬся МyЛЬTиI\{едiйнi
МeToДи Ta BикopисToByIoTЬся сПeцiaльнi Пpo|paМ}Ii пpoдyкти. Bсi дисциплiни
МaIoTЬ свoi вiдoбpaх<ення B сисTеMi дистaнцiйнoгo HaBчaIIня ХHyMГ
iменi

o.M. Бекетoвa(Moodlе).
,{еpxtaвнaaТесTaцiявипyскникiв спецiaльнoстi ПpoBo.циTЬся
y фopмi

ЗaxисTy МaГlсTеpськoi poбoти.
Bиpoбни.ra Ta ПеpеД.циПЛoN,IIIaПpaкTикa Пpoxo.цяTь Ha виpобни.rиx
пiдпpисмсTBax i оpгaнiзaцiяx, opГal{ax мiоцевoгo сaМoBpя.цy"u'""
згiдно
ЗaTBеp.щxtенiйпpo гpaмi i yклa.цrни\4 дoГoBop aМ.

Пiдгoтoвкa фaxiвцiв в yнiвеpситетi зaбеЗПeЧyrTЬcЯу paМкax Чинниx
нopМaTиBtlo-ПpaBoBиx aктiв УкpaiЪи, ГzшyзеBих нopмaтивiв, пiдp1..rникiв,
IIaBЧuLПЬниx
пoсiбникiв, йетoдинниx poзpoбoк' ДиДaкTиЧниx *uфi-i"
i

теxнiчниx

зaсoбiв I{aBчaIIня.

Гoлoвa комiоiТ

4

Комелiнa
o.B.

Hayкoвo-педaгoгi.rнi пpaцiвники вoлo.цiroтЬПpoгpeсиBIIиМи МeTo/цaМи
HaBчaIIн,Ii кoнтpолIo знaнЬ, ЗaсToсoByIoTЬМyЛЬTиМедiйнеoблaднaння, зaсoби
Ta еЛrМrнTи .цисTaнцiйнoТoсвiти.
Hаукoва poбomа кафedpa mо cmуdeнmcbка нaукoвшpoбomа
Bигryскoвa кaфедpa здiйснrос нayкoBo.дослiдницЬкy po ботy щoДo
виpiшeння пpoблем yпpaвлiнн,I TpaнсПopTниМи i лoгiсTиЧI{ими сисTrМaМи.
BиклaДaчi кaфедpи BикoHyIoTЬ l{ayкoвi poботи, Щo фiнaнсyroTЬся зa paxyнoк
B
нaйзнaчнiшиx
деpжбroджеTy: <<Tpaнспopтнi пpoцrcи
мiстaю>
(J\b0117U000661), B paМкax якoТ poЗKpиBaсTЬся пpoблемa лoгiстичнoгo
yпpaвлiнIlя TpaIIcПopTIIи]vIи
ПpoцесaNI21Умiстax Ta Ha ГoсП.цoГoвipниxyМoBax'
щo Пpисвяченi y.цoскoн€LJIеннIoмoдeлей yпpaвлiннЯ poЗBиTКoМ лoгiстичниx
сисTеM. Hayкoвi дослiдrкення кaфeдpи здiйснroroTЬся пiд кepiвницTBol\l
ДoкTopa теxнiчниx нayк, пpoфесopa Лoбalшoвa oлексiя oлeгoBичa. Зaвiдyвa.r
кaфедpи Лoбalшoв oлексiй oлегoвич с aBTopoМпoнa.ц 70 нayкoBиx I]paць,якi
ПpисBяЧeнi пpoблeмaтицi yДoскoн€tJIеI{I{я
TpaI{сПopTHихi логiстичниx сисTeМ.
U гoЛoBolo сПrц1Еш1зoBaHo1
e
сПецlЕшlзoBaHol вчeнo1
Bчeнo1 PaДи
paДel Д
/l

64.089.03
б4.UБ9.U3 tз
iз зaхисTy .цисepTaцlи
.{иC€ p Tl
спецiaльнoстi05.22.0I TpaнспopтнiсисTеМитa 05.01.04_Еpгoнoмiкa.

1з

Згiднo З rraк€tзaМиМoH Укpaiни Хapкiвський нaцioнa.rrьнийyнiвepситет
мiськoгo гoсПo.цapствa iменi o.lvl. Бекетoвa пpизнauений бaзoвим BищиМ
I{aBчЕшIЬниМ зaкJla.цoм (нa бaзi кaфеДpи TpaIIсПopTIIих сисTеМ i лoгiстики)

з

ПpoBr.ценняBоеyкpaiнськoТ сTy.цrIITськoioлiмпiaДи з лoгiстики (Nэ 1495 вiд
09.|2.|6 p.) Ta кoнкypсy сTy,цеIITсЬкиxнayкoBиx poбiт зi спeцiaльнoстi
лoгiстикa(J\гэ1364
вiд 10.10.17p.).
Зa oстaннiй piк кaфeдporoбyло пiдгoтoвЛенo 6 пpизepiв piзниx oлiмпiaд
i кoнкypсiв сTy.цеIITсЬкиx нayкoBиx poбiт. Bсi мaгiстpи зa. oсвiтньoпpoфесiйнoтo ПpoгpaMolo Лoгiстикa iз спецiaльнoстi 07з Mенедхсмент З
кеpiвникaми мaгiстepсЬких pобiт гryблiкyоть стaттi Ta Tези y фaxoвиx
Bи.цaнн,Ix: <<Кoмy{ЕtJlЬнеГoсПo.цapсTBo мiст>>, <Збipник нayкoBиx пpaцЬ
УкpaiнськoГo Деp)кaBнoгoyнiвеpсиTеTy зaлiзничнoГo TpaнсПopтy>, <<Cхiднo.
евpoпейський жypнilJl ПеpеДoBиХTrХнoЛогiй>>
тa iнIui.
Bиклaдaнi i сTy,це}ITикaфeдpи пpиймaroть yraсTЬ y мiжнapoдних
IIayкoBиx кoнфepенцiях, зoкpеМa: <<IннoвaцiiiнфpaсTpyкТypи TpaнсПopTlro'
лoгiстичних сисTеМ. Пpоблеми, дoсвiд, пеpсПекTиBи) (TpyскaвеЦь),
<Пpоблеми рoзBиTкy ТpallсПopTy i лoгiстики)) (oдесa), <<Intеrnational
Confеrеnсе on Advanсed Logistiсs and Transport (ICALT)> (Кpaкoв, Пoльщa)
<Physiсal Intеrnеt and Nеw Challengers in Supply Chain Мanagemеnt>>

(Tеpговiште,Pyмyнiя), ЕWGT 2017(Бyдaпешт,Угopщинa) тa iншi.
Ha

дaниЙ МoМеIIT кaфедporo BзяTo )ДIaсTЬ y пiдгoтoвцi

кOЛекTиBIII.Iх монoгpaфiй

з

фiксoвaниМ

aBTopськи]\,I BI{ескoM

зapyбirкниx
y

Пoльщi

(м. Jlroблiн, M. Baprшaвa Ta iншi), пpисвяиенi ефективнoстi yпpaвлiння
лoгiстичHиМи сисTeМaМи.
CпiвpобiTники кaфедpи МaIoTь iндивiдyaльнi |paнTи Ira сTaжyвaння.
Aктивнo пyблiкyrоTЬсЯ МaTеpia.пинayкoBиx дoслiдтtенЬ y нayкoMеTpиЧI{их

Гoлoвa кoмiсii

Кoмелiнao.B.

.Wеb
6aзax Дa:нИхSсopus i
of Sсiеnсе. .{вa спiвpoбiтники МaIоть бiльшr П,ЯTИ
пyблiкaцiй y циx бaзax.
Кaфедpa TpaI{сПopTIIиxсисTeМ i лoгiстики З жoBтътя20!7 poкy пpиймaе
Пpoектi Еpaзмyс + (Еrasmus +) нa TеInty
).rraсTЬy мirкнapoДнoМy нaBчЕшьнoN{y
<<Пiдгoтoвкaмaгiстpiв зi спецia;lьнoстi <<Poзyмнийтpaнспopт i лoгiстикa ДЛЯ
(Smalog 585832.ЕPP- 1.20 17- 1.IT-ЕPPKA2-CBнЕ.JP).
мiст>>
Bшcнoвoк: в XHУMГ iм. О M. Бекemoва icнус i чimкo функцioнуe piзнopiвневсt
cucmеfuIсlopеанiзацit i кoнmpoлlo навчсшьнo-в1,|хoвнo2o
|xpoцеcу; нсtвчсIJlьItoмеmoduчне забезпеченнЯ нсlвчсulьнo?o пpoцeсу За oсвimньo.npoфеciйнoю
npozpсlfu'otoЛoziсmuка iз cnецiальнoсmi 073 Mенedcюменm знахodumьcя нсl
docmаmньo вucoкoJv'у piвнi; Кouснсl duсцunлiна забезnечена вidnoвidнuлt
нсlвча]lьнo-lиеmoduчн1t.I|4
КОл4nЛеКcoл4;
odнак, неoбхidнo i наdалi cucmеJvllto
пpoвodumupoбomу З noulуКу rlаpmнеpiв щodo zpанmoвoi diяльнoсmi; наукoвodocлidнotpoбomu cmуdенmiв mа вuклаdачiв кафedpu; акmuвiзуваmu cniвnpацlo
З npoвidнuмu nidnpueмcmваfuIut,opzанiзацiяlwu mа уcmанoвсI.Mu |/tJlЯ)сoI|4
впpoваdэюення у вupoбнuнuй rtpoцеc нсlуKoвuх poзpoбoк mа peЗуЛьmаmiв
л,tаziсmеpc ькt,lхp oбim.
5. Кaдpoве зaбeзпечeнrrянaBчaлЬнoгo Пpoцесy
зa oсвiтньo.пpoфесiйнoroПpo|paМoroЛoгiстикa
спецiaльнoстi 073 Менедx(меIlT
Я кicн a й cкlt аd н шукo вo-n edаzozi чн o?o ct<lla dу
Bисoкa пpофесiйнa квa.uiфiкaцiя нayкoBo-пеДaгoгiчних i нayкoвиx
пpaцiвникiв yсix IIaBч€UIЬнo-нayкoBI.D(сTpyкТypниx пiдpоздiлiв xHyMГ
iм. o.М. Бeкетoвa' B Toluy числi Bищ/скoBoi кaфедpи, ik пeдaгoгiнний дoсвiд,
МеTo,циtIIIуlil\ нayкoвий piвень, пoстiйний пoшryк i викopисTal{ня нoвiтнix
технoлoгiй B oсвiтi i нayцi, ЗaщпIeння Дo TBopЧoгo Пpoцесy сryдентiв e
BизI{aЧaJIЬIlиМ
Чинникoм зaбезпеченнЯ висoкoi якoстi oсвiти BипyскI{икiв, ix
зaтpeбyвaнoстi i кoнкypеIlToспpoмоx{I{ocTiнa pинкy пpaцi тa мoбiльнoстi нa
свpoпейсЬкoМy oсвiтньoмy пpoстopi, ПpoBeДeннЯ нayкoBиx дослiдrкeнь
нaцioнa;rЬнoгo i свiтoвoгo piвня, B ToМy числi спiльниx мixснapoдниx пpoектiв
i пpoгpaм.
Cклaд ПpoeкTЕIoiгpyпи вiдпoвiдaе лiцензiйним BиМoГaМ,a caNIеДo ЦpyПи
Bxo.цяTЬ3 кaн.ци.цaTи
l{ayк,.цoцеI{Tитa 1 .щoктopнayк, пpoфeсop.
КеpiвникoМ ПpoeктнoТ гpyfIk\ ЯКa yTвopeнa y склaдi вiдпoвiдaльнoi зa
пi.цгoтoвкy здoбyвaчiв вищoi освiти кaфедpи TpaнсПopTIIиxсисTеM i лoгiстики
Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ Лoгiстикa iз спeцiaльнoстi 07З
MенедIкмеI{T Г€lJIYзi знaнь О7 Улpaвлiння тa aдмiнiстpyвaння, r кalr.циДaT

Tеx}I1чниХ нayк, .цoцrIIT' ,цoцеHT кaфедpи TpaIIсПopTIIиx сисTrМ i лoгiстики

Гroлев Hiзaмi Уpyдя<eвиЧ'^Мaс
сTa)к нayкoBo-пeдaгoгiннoi poбoти 12 poкiв,
aBTop ПoнaД 50 нayкoBиx пpaцЬ, З якиx бiльшe 10 пpисвяченi пpoблемaтицi
мiськиx лoгiстичниx сисTeМ. Biн yспitшнo кepyс пiдгoтoвкoro кaдpiв зi
спецia.пьнoстi 07з Mенедxсмент Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro Пpo|paмolo
Лoгiстикa.

Гoлoвaкoмiсii

/

#*И
///

Кoмелiнa
o.B.

Чисельнiсть
нayкoBo-uедaгoгiuних
пpaцiвникiв,
якi
здiйснюroть
пiдгoтoвкy зa освiтньo-пpoфесiйнoЮ пpoГpaМo}o Лoгiстикa iз спeцiaльнoстi
073 Mене.цx(МеIIT гaлyзi ЗнaнЬ 07 Упpaвлiння тa aдмiнiстpyвaнн,l' сTaHoBиTЬ
12 ociб, З ниx - 3 дoктopa нayк, пpoфесopa,9 кaндидaтiв Hayк' .цoцентiв. Bсi
}IayкoBo.педaгoгi.rнi пpaцiвники МaIoTЬ бaзoвy oсвiтy й пpoвoдять нayкoвi
дoслiдlкен}I,I B гaлyзi, якa вiдпoвiдaе пpoфiлю ПpеtМrTa, щo пiдтBеpд)кyeTься
Bи.цaI{н,IМмонoгpaфiй, пiдpуrникiв Ta IIaBЧutJIьHиxпoсiбникiв з гpифoм MoH
Укpaiни, B ,цoсTaTнiй мipi вoлoдilотЬ ПpoГpeсиBI{иMи МеTo.цaMи нaвчaння i
кoI{TpoлIo зHaнЬ стy.Центiв, ЗaсToсoByIoTЬ MyЛЬTиМедiйне oблaднaння Ta
TеХIloЛoгii дистaнцiйнoi oсвiти.

oчoлroе кaфедpy- .цoкTopтеxнiчних нayк, пpoфесopЛoбarшoвoлексiй
oлегoвич, Щo вiдпoвiдaслiцeнзiйним BиМoгaM,a сaМе пiдгryнтку2 пункту 7

кa.цpoBих BиМoГ щoДo зaбезпечення ПpoBa.ц)кенЕ,loсвiтньoТ дiяльнoстi y сфеpi
виrцoТ oсвiти.

Irid вaщeння кваlliфiка цii вutсllоdачiв
Усi виклaдa.ri, щo зaбезпетyrоть нaвчarrьний Пpoцес зa oсвiтньoпpoфесiйI{oЮПpoгpaМoЮЛoгiстикa iз спецiaльнoстi 073 Мене.цжMеIITгalryзi
знaнЬ 07 Упpaвлiння тa aдмiнiстpyвaнrrя, пoстiйнo пiдвищyIоTь пpoфесiйний

piвень IIIJUIxoM сTalI(yBaIIн'l I{a пpoвiдниx пiдшpиемсTвax Ta оpгaнiзaцiяx,
IlayкoBo-виpoбни.rlгx цrIITpax, iнстиTyTaх пiолядипломнoi oсвiти. Зoкpемa y в
Зaxiднo.ПoМopcЬкoМy
TеxlloлoГич}Ioмy yнiвepситетi
(ZUT)
зa
Щецин
trpoГpal\dorо<<Designand organizationurban logistiсs for end-сonsumеrs)).
Biдпoвiднo .цo ПpoгpaМи poзBиTкy кaфeдpи <<TpaнспopTl{иx систем i
лoгiстики)> .цo 2a20 poкy ПЛaнyrTЬcЯ oTpиМaння сеpтифiкaтiв вoлoдiння
iнoземнolo МoBolo piвня B2 у 60 % BикJIa,цaчiв, щo .цaсTЬ зМory opгaнiзyвaти
IlaBЧЕUIЬнийпpoцес Для iнoземниx сry.Центiв.

Bшcнoвoк:
cклаd
нсtуКoвО-||еdаzoеiчнttх пpацiвнuкiв,
якi
забезneuуlomь
nidzomoвlу фахiвцiв Зсl ocвimньo-npoфесiйнolo
пpo?pаfuIoю Лoeicmuка iз
cnецiаltьнoсmi 073 Mенеdcюменm, вкпtoчсle вucoкoквшiфiкoвсlн|tх docвidченt,tх
cпeцiаllicmiв, якi lvtаюmь вidnoвidну ocвimу mа nocmiйнo nidвuщуomь cвiй
npoфеciйнuй piвень; нсtукoвo-nеdаzoziннi npацiвнuкll Зсt свoihцpiвнеtt,t квалiфiкацii
mа docвidoм зdаmнi вupiulуваmu завdаннЯ з пidzomoвкu зdoбуванiв вuщoI oсвimu
Зсl dpуzшм (маzicmеpcькшм) piвнеtt,t Зсl oсвimньo-пpoфеciйнoю
пpolpсUvlolo
Лoеicmuка iз cneцiаllьнocmi, каdpoве забезnеченнЯ cnецiальнocmi вidnoвidаe
чuн|tL,tJv| лiцензiйнuм
пpodoвэюumu
npакmшg)
уллoвсIJv'. Pекoменdуваmu

npoхodacення cmаЭюувсtння
mа nidвuщення квалiфiкацii у пpoвidнuх закopdoннt,tх
вuщuх нсtвчсUlь||t,tх
заl<llаdiв.

б. Maтepiaльнo.теxнiчне тa iнфоpмaцiйне зaбезпечення
HaBчaЛЬнoгo Пpoцeсy

зa освiтньo-пpoфесiйнorо ПpoГpaМorоЛoгiстикa
спецiaльнoстi 073 Mене,ц}I(MенT
Хapкiвський

нaцioнa.rrьний

yнiвеpситет

iменi o.М. Бекетoвa Мar poзBи}Iенy
Голoвa кoмiсiТ

мiськoгo

ГOспo.цapсTBa

piaльнo.теxнi.rнy бaзy i сoцiaльнy
Комелiнao.B.

iнфpaстpyкTypy. Maйнo УнiвеpсиTеTy € ЗaГaJIЬнo.цep)кaBIIoю
влaснiотrо i
H€IJIе)I{иTЬ
йoмy нa ПpaBaхПoBIIoгoГoсПoДapcЬкoГoкopисTyBa:f{HЯ.
Haвчaльний Пpoцес y Хapкiвськolvty нaцioналЬHoМy yнiвеpcитетi
мiськoгo гoсПo.цapствa
iменi o.M. БекетoвaздiйснюеTЬсяy
IIaBЧ€ I JIЬIIS.
лaбopaтopниxкopПyсax зaГaJlЬнoЮПЛoщеlo \25794,5 м2. "o."*"
Haвчaльнo-BиХoBIlийпpoцес Х}rУMГ iм. o.M. Бeкетoвa зaбезпечений
ay,циToplrимфoндoм, aдмiнiстpaтивними i допoмi>книМипpимiщенIIяMи.
Унiвеpситет Мar 8 rypтоx<иткiв ЗaГ€шЬнolo ПЛoщею 45з27,6 М2, Щo
нa 100 вiдсoткiв зaбезпeчитимiсцями yсix iнoгopoднix стyдeнтiв.
.цoзBoЛяe
B Унiвеpситетi фyнкцiонyrоть 17 пyнктiB ХapчyBaI{н'Iy BигJIя.цiбyфетiв
Ta Тдa.гrьнь. [o склa.цy oб'ектiв сoцiarrьнoi iнфpaстpyкTypи xrтyп,г
iм. o.M. Бекeтoвa HaЛе)ItиTЬ
сПopTиBHийкopпy. .l д.ni,"*o'u спopTиBниМи
ЗaJIaNIИ(вoлейбoльниЙ, TpеIrarкеpниЙ,бaскетбoльний, гiмнaсти"",Ъ тa iн.),
кiмнaтaмkl ДЛЯiнтелeктyzlJlЬI{иxiгop, кaбiнeтaмИ tцЯTеopеTиЧнoТпiдгoToBки.
УнiвеpсиTеT Мar бiблiотекy З кI{иx{кoви}Iфондом 886996 пpимipникiв.
,{o склaдy бiблioтеки BxoДиTЬIIayкoвиiа,сTy,цeIITський
i aбoнемeIITxy.цoтсньoi
лiтepaтypИTaЧI4TaЛьнi
зaли нa 540 Пoсa.цкoBихмiсць.
У бiблioтецi ствоpенi елeктpонний кaTaJIoГфондy I{oBиХнaдxo.цxtеIlЬTa

aBToМaTиЗoBaI{a

бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa

сисTеМa,

щo

Пеpе,ц0aЧa€

poЗшиpенI{Я влaснoi кotuП'lоTеpнoТ меpеlкi Ta aBToМaTизaцiю poбoти
дoвiдникoвo-бiблioгpaфi.rнoгo вiддilry, вiддiлiв кoМПЛeкTyBaIIняi oЬpoбки
лiтеparypи тa збеpiгaнrrякHиГ' aбoнементiв, uитaльних зa.шiв.
З yсix .цис.циплiн IIaBчаЛьнOгo Плal{y зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaNдoroЛoгiстикa iз спецiaльнoстi 073 Мене.щжМент е пiдp1..riики aбo

I{aBЧ€UIЬнi пoсiбники, B Toln{yчислi B елекTpo}Iнoп,tyвиглядi.
Cтyденти Ta BикJIa.цaнi кopисTyIoTьоЯ фoндaми бiблioтеки. УнiвepсиTеT
Mar ДoсTyП Дo нayкoМеTpичниx бaз дaниx Sсopus i Wеb of Sсiеnсе. Pобoтa
бiблioтеки
тiснo Пoв'язaнa з кaфедpaМи. Зaбезпечення HaBЧaЛЬHoIo
лiтepaтypоtо Ta МеTo.циЧниМи пoсiбникaми здiйснroеться згiднo ПpoГpaМ
кypсiв, зaяBoк кaфедp Ta BикJIaДaчiв. Безкorштoвний ДoсTyII дo yсix p.ryp.i"
бiблioтецi зaбезпеЧyloTЬ aBToМaTизoвaнi poбoнi мiоця Ta зoнa Wi-fi ''o*p"*', "

yсix пpимiщeнняxбiблioтеки.

Фaxoвi пеpioдиuнi
Bи.цa}IH,IBикopисToB)r\oгЬся
tsикOpисToByloгЬся
Рrl'/{.Yr1flr БИ/\atl}rЯ
сaМoсTlиI{ol Тa
ДЛЯ сaМoсTlинol
HayкoBo-дослiдноipoбoти стyдeнтiв. Пеpелiк фaxoвиx пеpioдиuниx Bи.цaHЬЗa
oсвiтньo-пpoфесiйнorо ПpoгpaМoю Лoгiстикa iз
спецiaльнoстi 07З
Менедx<мент гaryзi ЗнaнЬ 07 Упpaвлiння Ta aдмiнiсщyBaIIн,I вiдпoвiдaс
Tеxl{oлoгiчним BиМoГaМ щoдo iнфopмaцiйнoгo зaбейеченнlt oсвiтньoТ
дiяльнoстi y сфepi вищoi oсвiти ДЛЯДpyгoгo (мaгiсТrpсЬкoгo) piвня.
У нaвчa.пЬнol\лy
пpоцесi пiдготoвки здoбyвaчiв вищoi oсвiти зa ДpyгиМ
(мaгiстepським) piвнем oсвiтньo-пpoфеоiйнoi . ПpoГpaМи Лoгiстикa iз
спецiaльнoстi 073 MенеДтtМенТBикopиcToByrться 4 лalopaтopii, y тoшly числi
1 (ayдитopiя 611 бмк) - спёцia-гriзoвaнa,
oснaщrнa кoмп'to'.pu''" З с)ДIaсниМ
пpoГpaМним зaбезПеЧеннЯМ,ДЛЯBикoЕaннЯ ПpaкTиЧниx ЗaB.цaIIьз ,цисциплiн
IIaBЧaIIЬнoГo ПЛaнy. Усi лaбopaтopнi пpимiщенн,i
Гoлoвa комiоiТ

вiДпoвiДarоть сaнiтapниМ

Кoмелiнao.B.

нopMaМ'BиМoГaМПpoТиПoжеxtнoiбезпеки Тa oХopoни пpaцi згiднo з чинниМи
HopМaTиBIIиМи .цoкyMеIITaМи.

Зaбезпeченiсть лaбopaтоpниМ oблa.цнaннЯМсTaI{oBиTЬI0o%.

Dacl'oвoк:
Bacнoвoк:
cmан
м аmepi альнo-meхнiчнozo
маmepiальнo-meхнiчнozo
mа
iнфopлlацiйнozo
забезnечеH|tя навчсlЛьнozo npoцеcу, coцiальнoi. iнфpаcmpуКmуpu вidnoвidас
чuннuJvt лiцeнзiйнша уlvroвсlfu|dля наdання oсвimнiх nocЛут З nidzomoвкu
зdoбуванiв вuщoi. ocвimu за dpуzшм (маzicmеpcькшм) piвнелl Зсl ocвimньonpoфесiйнoю npozpсl]vtoЮЛoеicmuка iз cnецiальнocmi 073 Mенеdcrc*tенm. Cлid
акmuвiзуваmu poбomу вuклаdачiв з nidеomoвкu вJlсtcнцlх|tсlвчсUlbltt,tх
пociбнuкiв
mа nidpучнuкiв фахoвoеo c|lp'lJv|уваннЯ' mа вudання нсlвчаltьнoi лimеpаmуpu
фахoвoеo cnpЯ.^,'увсlнItя,в moJИу нucлi у сniвавmopсmвi iз ,o*opdo,'йu
фахiвцяlvtu з цiei zалузi mа зdiйcнюваmu nублiкацit у вudаннях' щo вхodяmь do
tvtiэюнаpo dнuх HсlуКolИеmpuчrlLш баз ах dанuх.

7. Якiсть пiДгoтoвкифaхiвцiв

зa oсвiтнь o-пpoфесiйнoro пpoГpai\toroЛoгiстикa
спецiaльнoстi 073 Мене.IIx(МеIIT

Piвень пiДгoтoвки здoбyвauiв вищoТ oсвiти Зa ДpyГим (плaгiстеpським)
p1BIIеМ oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПрoГpaМи Лoгiстикa iз спецiaльнoстi
07З

Mенеджмент

oцiненo

нa

пiдстaвi

pезyльтaтiв

BикoнaIIн,I сTyДеHTaМи

poбiт,

Bикoнaння кoМПЛексниx кoнТpoлЬниx poбiт BиМaГ€UIo вiд стyдентiв

сисTеМI{ptxЗнaнЬ З Дисциплiн piзних циклiв. Пaкети КкP скJIaденo вiдпoвiднo
.цo TиIIoBиx BиМoГ щoДo скJIaДy' змiсry Ta ПopяДкy iх poзpoбки. !о кояtнoгo

ПaкеTa КкP poзpoблeнo кpиTеpiТ iх oцiнroвaншl з ypaxyBaнн,lМ сПeцифiки

нaBч€LJIЬI{oТ Дисциплiни.

ККP :

- oxoПЛIoюTЬBeсЬ пpoГpaМний мaтеpiaл нaвчa.rrьноТ
дисциплiни;
_ МaIoTЬI{еМенrrlе30 вapiaнтiв кoмплексниx ЗaBДaHЬ;
- МaIoTЬсTpyкrypy piвнoзнaчнoТскЛa.цHoстi, тpyдoмiсткiсть
вiдпoвiдaс
3
вiдведенoМyчaсy кotlTpoЛЮ(90 хвилин);
_ Зa Мoxtливoстi ЗBoДяTЬ мiнiмyМy неПpo.цyкТиBl{i
витpaти чaсy нa
.цo
дoпoмixtнi oпеpaцiТ,пpoмirкнi poзpaxyнки тa iн.;
- BикopисToByIoTЬ

вiдoмi сТyДеI{TaM тepмiни,

нaзBи' IIoЗнaчення.

Пiд uaс poбoти rксПеpTl{oi кoмiсiТ пpoведенi ККP Зa цикJIoм зaгaльнoi
пiдгoтoвки: з ДисциПлiни <<Метo.цoлoгiяHayкoBиx дoслiдx<ень Ta цикJI6M
пpoфeсiйнoi пiдгoтoвки З .цисциплiн: <Лoгiстичний Менr.цx(МeнT)'
<Упpaвлiння ЛaнцIoГaМи ПoсTaBoк)' <<oптимiзaцiялогiстичниx пpoцесiв>>,
<Teopiя зaпaсiв>>,
<<ЛoгiстиЧнa
екoнoмeтpiя>>,
<<Лoгiстичниilкo}lс€lJlTиI{г).
Bсьогo Зa цикjloМ ЗaГ€ ш ЬнoТпiдгoтoBки:
- aбсoлlотнayспiшнiсть - 100 %;
- якiснa - 53,З oА:
Bсьoгo Зa цикJIoмпpoфесiйнoi пiдгoтoвки:
. aбсoлtотнayспirшнiсть_ 100
Гoлoвa кoмiоiТ

Кoмелiнao.B.

- якiснa - 57,8o^.
Як свiд.raть pеЗyЛЬTaTи BикOнaння ккP, мaгiстpи зa oсвiтньoпpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ Лoгiстикa iз спецiальнoстi 07з Менедx<мент
Пoк.lзzulидoстaтнiй piвень пpoфесiйноТпiдгоToBки, ПpoяBили твopuий пiдxiд
пiд uaс виpirшенняситyaцiйних ЗaДaЧ,ГIoB'яЗaI{иХ
з вибopoм i oбryyнтyBal{нЯМ
oIITиМ€L[Ьниx вapiaнтiв Bикoнaння poЗpaхyнкoBиxpoбiт. Пpoте Пpи Bикoнaннi
ККP y poбoтax ДеякиХ сry.ЦентiвМztJIимiсЦе неПoBI{oTa
вiдпoвiдей, нeдoсTaTIIе
oб1pyнтyBal{ня, вiдсyтнiсTЬ ПoBl{oгo aнaлiзy Ta ПoМиЛки y poЗpaxyнкax.
Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кoHTpoJIIo пiд uaс ocTaIIHЬoi зaлiкoвoекзaMенaцiйнoТ сесii ПoкaзaB Дoстaтнiй piвeнь TеopeTичнoТ тa пpaкти.rнoi
пi.цгoтoвки. Bиявленo нaстyпнi pеЗyЛЬTaTи скJIa.цaнняекЗaменiв тa зaлiкiв: Зa
цикJIoМ зaГzlПьнoi пiдгoтoвки aбсoлIoTIIa yспirпнiсть - 100 Yo; - якicga _ 60 oА;
Зa цикJIoм пpoфесiйноТ пiдгoтовки aбсoлToTHayспilшнiоTЬ - I00 %; якiснa -

6з"4%.
Aнaлiз

pезyльтaтiв ЗaxиcTy

КypcoBoГo ПpoекТy З дисциплiни
<ПpoектyBaIIн,I логiстичних сисTеМ)
Ta кypсoвoТ poбoти З .цисЦиплiни
<<oптипдiзaцiя
лoгiстичниХ Пpoцесiв>>
пit чaс осiннЬoгo Ta BeсHЯIIoгoсесiйнoГo
кoнтpoЛЮзa oсвiтньo-пpoфесiйнorоПpo|paМoюЛoгiстикa iз спецiaльнoстi 073
Mенедx<меIITГ€шyзi знaнь 07 Упpaвлiння тa aдплiнiстpyвaннЯ ПoксtЗaв,щo
aбсoлroтнayспiшнiсть склaдaс _ 100,0 o/o,- якicтъ- 5З,З oА.
Пеpевipенi кypсoвi пpoекTИ Ta кypсoвi poбoти свiд.raть Пpo нaЛerIсly
oбцpyнтoвaнiсть ik oцiнки. У цiлoмy всi poбoTи Bикoнaнi нa.цoсTaTнЬoМy
piвнi.
Bиснoвo к2 pеЗуЛьmаmuпpoвеdенuх КoнmpoЛь
l11,lх
з ахo diв щodo nеpевipкu
Знань nid чаc poбomu ексnеpmнoi кoл'ticii cвidчumь npo налеЭtснупidzomoвку
cmуdенmiв mа влliння Засmocoвуваrnu набуmi ЗнанHЯ npu вupiu,tеннi
КoнКpеmнuхnpаКmuчнuхзавdань,.якiсmь nidzomoвКuвunуcКнuкiвза ocвimньoпpoфеciйнoю rlpОlpсlцvto|o.Iroziсmuка iз cnецiа^ltt,нoсmi 073 Mенеdcюменm
вidnoвidае акpеduwlаl4iйншu вu.ц,IoZсIfux
Miнicmеpсmва oсвimu i наукu Укpаiнu.

Голoвa кoмiсii

Комелiнao.B.

Зaгaльнi BисlIoBки i пpoпoзицii

Ha пiдcтaвi ПoДaних Нa aкprдитaцiro мaтеpiaлiв Xapкiвcькoгo нaцioнa.пьногo
yнiвеpситетy мiськoгo гoсIIoДapсTBa iменi o.М. Бекетoвa Ta пеpевipки pезyльтaтiв
oсвiтньоi дiяльностi нa мiсцi, експrpTIIa кoмiсiя дiйшлa BисIIoBкy,щo пpoгp'lМa пiдгoтoвки
здoбyвauiв вищoi ocвiти зa Дpyгим (мaгiотеpським) piвнем .u o.,i'"io-пpoфeоiйноro
ПpoГptlMolo Лoгiстикa iз спецiaльнoстi 073 MенеД)кМrнТ гa;ryзi знaнЬ 07 Упpaвлiння тa
aдмiнiотpyBafll{я y ХapкiвськoМy нaцiонaльHol,Iyyнiвеpоитетi мiськoгo Гoспo.цapствaiмrнi
o.М.
Бекетoвa, a сaме: кaДpoBе' IIaBчaЛЬнo-MrToДичI{е, мaтеpia;rьнЬ-теxнi.rне,
iнфopмaцiйне зaбезпечення Ta якiсть пi.цгoтoвки фaхiвцiв
у цiлoйy вiдпoвiдaлoть
BcTa[IoBЛенимлiцензiйним yп{oBaМ Ta aкpеДитaцiйним BиМoГtlм Дo BизнaчrнoГo piвня
IIaBчaJIЬIIoТ
пi.цготoвки i мохryть зaбезпечиTи.цеprl€Bнy гapaнтiro якoстi oсвiти.
Bвaт<aсмoзa нeoбхiдIlе BиcлoBиTи Taкoж низкy prкoмrll.цaцiй тa пpoпозицiй, якi не
BПЛиBaIoтЬнa зaгaЛЬнийвиснoвoк в цiлoму, aJIeB IIo.цaJIЬшoМy.цoзBoлять
полiпшIиTиякiсть
пiДготoвкифaхiвцiв:
- вunуcкoвiй кафedpi mpанcnopmнl'lх сuсme74 i лozicmuкu
нeoбхidнo акmuвiзуваmu
npoфopiснmацiйну poбomу щodo фopлtування кoнmuнZенmумайбуmнiх зdo6уваviв вuщot
ocвimu за dpуzuм (маzicmеpськuм) piвнем за ocвimньo-npoфеciЙнoю npoepау4oюЛoziсmuка
cnецiальнocmi073 Mенеdэюлteнm,
ЗoкpеАnачеpеЗпеpeхpеiнuйнабip з iнuluх cпeцiальнocmeй;
- peкoмhенdусmьcя в npoцеci
уdoскoнсarcння змiсmу ocвimu на найблuэюuу
пеpcnекmuву вpахoвуваmu кoльnеmенmнoсmi, nеpеdбаuенi npoeкmoм сmанdаpmу вuщoi
oсвimu зi cneцiшlьнocmi073 MенеdнсjИенm;
- нeoбхidнo i наdалi cucmе]v|нoпpoвodumu poбomу З
nourуку nаpmнеpiв щodo
zpанmoвoI diяльнocmi; наукoвo-doc.,tidнotpo1omu cmуdенmiв mа вuюlаdанiв кафedpu;
акmuвiзуваmu сniвnpацю З npoвidншмu nidnpuсмсmваfulu],opzанiзацiяl,,tll mq
уcmаI1oваJ||u
ulJlЯ)сo]vlвnpoваdэюення у вupoбнuнuй npoцеc науКoвuх poзpoбoк mа pезульmаmiв
tvlаzi cmеpcькuх p oбim;
- pекoмeнdусmьcя npodoвэrumu npакmut<уnpoхodэюення Cmажсування
mа пidвuщення
квсl,liфiкацit

у пpoвidнt,lх закopdoннчм'

вuщчlх нсtвчаJIьIlI,lх заlсJlаdiв.

- cлid акmuвiзуваmupoбomу вuкцаdачiв з nidzomoвкu влаcltц,lх
нсtвчсb,lьн|,lх'
nociбнuкiв
mа пidpуuнuкiв фахoвozo cnpя]vlування,mа вudання нсlвча]lьнoi лimеpаmуpu
фахoвozo
cnp'Il,|увсlння,в moлLу нucлi у сniвавmopcmвi iз закopdoннuмu
фахiвцяv,tuЗ цiсt zаltузi mа
зdiйснlоваmu nублiкацit у вudаннях, щo вхodяmь do мiэюнаpodнt1хнаукo74еmpuчн1lхбазах
dанtlх.

Oсвiтньo-пpофесiйнaПpoгpaмa Лoгiстикa iз спецiaльностi 073 Менeд}кМeнтy
Хapкiвськоruy нaцioнaльHo}Iy yнiвeрситетi мiськoго гoспoДapсT3a iменi o.M.
Бекетoвa Mo)I(e
бyти aкpeДиToвallaзa Дpyгип{(мaгiстеpським)piвнeпr.
Гoлoвa eкспеpтноiкoмiсii:
пpoфесopкaфедpименеджментyi
логiстики ПoлтaвськoгонaЦiorтaЛьнoГo
теxнiчнoгoyнiвеpситетyiменi Iopiя Кoндpaтrокa,
ДoкTopекoнoмiчнихнayк,пpoфесop,
Експеpт:

пpoфесop кaфедpи сTaTисTики'
aнa.пiзyГoсПo.цapськоiдiяльностi
i мapкетингy Cyмськoгo нaцioнаJlьнoГo aгpapнoгo
yнiвеpситeTy,ДoкTopекoнoмiчних нayк'дoцrнT

<<ЗекспеpTIIиl}tи

Peктop

BисItoBкaМи

oзнaйомлений>>:

o.B. Кoмелiнa
{-

[O.I..{aнькo

ffi-9Жз;*A

fж'rmtY*ъ
{Y
/ss
;"",ff;#У

Бaбaев

ЗBЕДЕш BIДOМOCTI
Пpo/цoTpиМaння
лiцензiйниxBиМoГy сфеpiвищoТoсвiти
ПOPIBIUIЛЬнA ТAБЛИIUI
.цoтpиМaннякa.цpoвиx i Texl{oЛoГiчниx BиМoГ щoДo мaтеpiaлЬнo.Tеxlliннoгo,
HaBЧ.LIIЬHo-IvIeToДиЧнoГo
тa iнфopмaцiйногo зaбезпечeннЯoсвiтньoi дiяльностi
У сфеpi вищоТ oсвiти Зa oсвiтньо-пpофесiйнorо Пpo|paМoЮ Лoгiстикa iз
спeцiaльнoстi 07з Менeджмент гaлyзi знaI{Ь o7 Упpaвлiння ^ra
aдмiнiстpyBaI{ня

HaйменрaIIня

Пoкilзникa

(нopмaтивy)

Знaчення
пoкaзникa
(нopмaтивy)

Фaктичне
знaЧrння
пoкttзникa

Biдxилення
фaктиvнoгo
знaЧrння
пoкaзникaвiд
IIopМaTиBIIoгo

КAДPOBI BиМoГИ
щoДoзaбезпечення
прoвa'цженrrя
освiтньоi дiяльностiy сфеpiвищoi oсвiти
Пpoвaдlкення oсвiтньоТ дiяльнoстi
4. ПpoведенIIJI лекцiй з rraвчaльнй
нayкoBo-Ilедaгогiuними
дисциплiн
(нayкoвими)
пpaцiвникalли
вiдпoвiднoТ
спrцiальнoстi
Зa
oсIIoBIIиМ
мiсцем
poбoти
(мiнiмaльний вiДоотoк визнaченоi
IIaBЧutльниМ
пЛaIIoМкiлькoстi гoдин) :
1) якi NIaIoTЬнa1тсoвийстyпiнь тa/ aбo
Bчrнr ЗBaIIня (лo 6 Bеprсня 2019 p.
.цJUIIIoчaTкoBoгopiвня з ypaxyBull{I{ям
50
100
педaгoгiuних пpaцiвникiв, якi мaroть
вищy кaтегqpiro)
2) якi МaIoTЬ нayковий ст5rпiнь
.цoкTopa нayк aбo BчrI{е зBtlЕнЯ
25
25
пpoфесopa
3) якi МaIoTЬ нayкoвий стyпiнь
ДoкTopa}IayкTa вчrне ЗBaIIня

+50

5. ПpоведeшUIЛrкцiй з нaвчaлЬниx
Дисциплiн,
зaбезпечтоть
що
пpoфесiйнюr
фopмyвaнrrя
коMпеTеI{TI{oстей,

нayкoBo-

пеДaгoгi.пrими
(нayкoвими)
пpaЦЬникa:rп,т, .шd r
BизI{aниМи
пpофесioнaJlaМиз Дoсвi.цoмpoботи зa
(мiнiмarьний
вiдcoтoк
фaxом
визнaченoТ

нaBчaJIЬI{иМ
кlJIЬкOсTl ГoДшI):

плaIIoM

l)
Дoслi'цницькoi, yпpaвлiшськоi,
iннoвaцiйнoi aбo твоpнoi poбoти зa
фaxом

15

t9

+4

2) пpaкти'lнoТ poбoти зa фaхoм
6. Пpoведeння лекцiй, пpaкTичних,
семiнapських Ta лaбopaтopних зaI{яTЬ'
з.цiйснення нayкoBoгo кеpiвництвa
КypсoBими' .щтUIoМI{иMи poбoтaми
(пpоокгaми)'
диоеpтaщiйними
доcлiдхtенIr{Ми
нayl(oвoпедaгoгi.тними
(нayкoвими)
пpaцiвникaми, piвень нayкoвoТ Тa
пpофrоiйнoi aкTиBI{oсTi кoжнoгo З
якиx зaсвiд.тyеться BикoнaI{ням зa
oстaннi гr'яTЬ poкiв нr Менrrlr TpЬoх
).MoB,з.Lзнaчениxy пyнктi 5 пpимiтoк
7. HaявrтiсTЬ BиIIyсковоi кaфедpи iз
спeцiaльнoТ (фaхoвoТ)пiдготовки, якy
oчoлIoс фaxiвець вiДповiднoi aбo
споpiдненoi
нayкoвo-пеДaгoгiчнoТ
спецiaльнoстi:
l) з нayкоBиМ сTyпrнеМ ДoкTopa нayк
Ta BчеI{иМ зBaIIняМ
2) з нaукoBиМ
cTyIIeIIеМ
зBaнняlvI

Ta BчеI{им

п1ДП).IIкTи

П1ДПyI{кTи

r-16

пyнктy 5
пpимiтoк

пyнктy 5
пpимiтoк:
1 , 2 З' , 4 , 5 , 7 ,
8, 9, 10,r l, 12,
13,14,15,16

+

+

+

т

3) з нayкoвиМ сT}ЦIенем aбo вченим
зBaнHJIМ

8. Haявнiсть TpyДoBиx догoвopiв
(кoнтpaктiв)
з
yсiмa
нayкoBoпедaгoгi.тними пpaцiвниками тa4aбo
нaкaзiв пpo пpътillтяттяik нa poботv

Пpoвaдження освiтньoТ .цiяльнoстi
5. Зaбезпеченiсть кoмп'roтеpними
poбo.пшvrи мiсцяли, лaбopaтopiл,tи,
полiгoнaми,
обладнaнням,
+
+

yсTaTкyBaIIIIяM,
Bиконaння

неoбхiдними
нaBчaJIЬIIиx плaнiв

.цJUI

TЕxнoЛoГIЧHIBИМoГИ

щo.цo нi}BЧtlлЬнo-МеToДичIlоГo зaбезше]19ццдpgPцццщДiяльнoстi

ПpoвaдженIlЯ oсB1тнЬo1 .ц1ялЬнoсT1
З. Haявнiсть poбo.roi пpoГpaМи з
кorкнoi
нaBчutЛЬнoi дисциплiни
+
+
I{tlBчtulЬнoГoпЛaнy
4. Hаявнiсть кoМпЛексy IIaBчfutЬI{oМеToДичнoгo зaбезпrчення з кожнoi
+
+
I{aBчaJIЬнoi
.цисциплiни

IIaBчaJIЬIIoГo

пЛaнv
5. Haявнiсть пpoгpaМи пpaк1иuнoТ
пiдготoвки, poбo.rиx ПpoгpulМпDaкTик
6.
Зaбeзпеченiсть
стyдентЬ

IIaBчilJIЬI{ими
мaтepiaлaми
з кoжнoТ
IIaBЧilJIЬI{oТ .цисциплiни
IIaBчaЛЬнoГo

пЛaнy

+

-t-

+

+

y сфеpi вищoТ ocвiти

7. Haявнiсть МеTo.цичниx мaтеpiaлiв
ДJUIIIpoBоДенняaTrcTaцiТздoбyвaчiв
3. Haявнiсть oфiцiйнoгo веб-сaйтy
зaкЛa'цy oсвiти, нa ЯкoМy poзмiщенa
oсIIoBI{a iнфopмaцiя
прo
йoгo
(стpyктypa
дiяльнiсть
лiцензii Ta
сеpтифiкaти
пpo
aкpедитaцiro,
освiтня/oсвiтньo-нayкoвal
видaвнътla/aтестaцiйнa
(нayкoвих
кацpiв) дiяльнiсть, нaвvaльнi Ta
нayкoвi оTpyкTypl{i пiдpoздirrи тa iх
cклa.ц,пеpелiк [IaBчaJIьнихдисциплiн,
пpaBиЛa
пpийoмy,
кoнTaкTнa
iнфоpмaцiя)
4. Haявнiсть rлекTpollнoгo pесypсy
зaклa.цy oовiти,
якуltl мiстить
IIaBЧ€lЛЬнo-МеTo.цичнi мaтеpia.тlи з

IIaBЧaJIЬI{иx

дисциплiн

llaBчulЛЬнoГo

плaнy' B ToМy числi в системi
ДистaнцiйнoГo HaBЧaIIня(мiнiмaльний
вi.цcoтoк нaвчщьниx Диcциплiн)

f

+

+

60

60

Гoлoвa rкспepтHoТкoмiсiТ:
пpoфесopкaфедpиМене.цжМеrrгy
i

ЛoгiсTики Пoлтaвськoгo нaЦio}IzlJlЬнoгo
технiчнoго yнiвеpсиTеTy iменi Iopiя Кондpaтroкa,
.цoкTop екoнoмiчнI.D( Ilayк' пpoфесоp,

B. Кoмелiнa

Eкспepт:

пpoфесоp кaфедpи сTaтисTики'

aнarriзy гoспoДapськoi дiяльнoстi

---)

-.'
/ .-i мapкетинryCyмськoгo нaцioнaльнoгoaГpapнoгo
/.
./ .
yнiвеpситетy,ДoкTopекoнoмiчIlихнayк' .цoцент
Io. I. ,.{aнькo
/ -n. {
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BИMoГИ
.цЕP)I{ABFII
.цo aкpе.циTaцii сПецi€tЛЬнocTi 0 7 3 Мeне.ц)кМеIlT
гaлyзi знaнЬ 07 Упpaвлiння тa aдмiнiсTpyвaння

ПOPIBIUIЛЬНA TAБЛИLи
кpиTep11BTa BиМoГ Дo aкpеДитaцii зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ

Лoгiстикa iз спецiaльнoстi 073 Мене.ц)кМенT
га.ryзi знaHЬ
07 Упpaвлiння тa aдмiнiсTpyBal{HЯ

Haзвa Пoкilзникa (ноpмaтивy)

Знaчення
Пoкutзникa
(нopмaтивy)
зa oсвiтнiм

Bi.цхилення

Фaктичlrr
Знaчrння
пoкaзникa

cTyпrIIoM

фaкти.rнoгo
знaчrння
пoкaзникa вiД
нopМaTиBI{Oгo

Якiснi xapaкTеpисTики пiдгoтoвки фaхiвцiв
6. Умови зaбезпeчеrrняДеp)кaвнoтгapaнтiт
якoстi вищoi освiти
6.1. Bикoнaння IIaBч;lлЬнoгo ПлaЕy зa
пoкaзникaми: пеpелiк }IaBчаЛЬItиx
Дисциплiн, гoДИHvI' фopми кoнтporпо' o%

100

100

100

100

100

100

90

100

50

51 ?

90

100

+10

7.2.2.Якiснo викoнaнiкoнтpoльнi
(оцiнки<<5>>
ЗaB.цaнщ
i <<4>>),уo
8. opгaнiзaцiя нayкoвoipoботи

50

57,8

+7,9

8.1. Haявнiсть y стpyкrypi нaBчaJIЬIIoгo
зaкЛa'цyнa)кoвиx пiдpoздiлiв

+

6.2. fliдвутщrння квaлiфiкaцii виклaдaчЬ
пoстiйногo скЛaдy зa oстaннi 5 poкiв. oZ
6.3. Чисельнiсть нayкoBo-педaгoгi.rних
(пeдaгoгiuних) пpaцiвникiв, щo
oболyгoвyrоть спецiaльнiсть i пpaцroroть y
IIaBчaлЬнoмyзaклaдi зa ocI{oBIlиммiоцем
pобoти, якi зaймaroTЬсяBДocкoнttJlенняМ
IlaBчaЛЬнo-МеToДичнoгo
зaбезпlЧення'
нayкoвиМи ДoслiДхtенн,lМи'пiДгoтoвкorо
пiдpуrникiв тa нaвчaльниx посiбникiв. o/o
7. Pезyльтaти oсвiтньoi .цiяльностi фiвень
пiДгoтoвки фaхiвцiв), не менrше.o/o
7.1. Piвень знaIIЬстyдентiв з зaгarrьнoТ
пiДгoтовки:
7 .I.I. Уопiшнo викoнaнi кoнтpoльнi
зaвдarтня,Yo

7.|.2.Якiснo викoнaнiкoнтpoльнi
(oцiнки<5>i к4>).%
зaB.цaI{нЯ

+10
ra

a

7.2.Piвeнь знaнь стy.Цeнтiвз пpoфесйноi.
пiДгoтовки:

т

8.2. Учaсть cтyдeнтiB y lla},кoвiй pобoтi
(нayкoвa poбoтa нa кaфедpax Ta B
лaбopaтоpiях, y.raсть B IIayкoBиx
конфеpенцiл<,кoнкypсaх' BисTaBкax'
пpoфiльниx oлiмпiaдax тoщo)

+

т

Гoлoвa rкспеpтнoi кoмiсii:
пpофесopкaфедpиМrнеджМrнTyi
ЛoгiсTикиПoлтaвськoгoнaцioнtшЬнoгo
теxнiчнoгoyнiвеpсIaTеry
iменi Iopiя Кoндpaтroкa,
ДoкToprкoнoмlчниx нayк, пpoфесop,

Експеpт:
пpофесop кaфедpи стaTисTиКи,
aнaлiзy гoсПoдapськoi дiяльнoстi
i мapкетинry CyмсЬкoГo нaцioнaльнoгo aгpapнoгo
yнiвеpоитеTy' ДoкTop екoнoмiчниХ нayк, ДoцrIIT

oMrлшIa

Ю. I. laнькo
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