висновки
експертшн KOMicii щодо акредитацп
д!яльност1 з надання о с в т п х послуг
шдготовки MaricTpiB
за освггньо-професшною програмою
Економжа та оргашзащя 6i3Hecy
специальное™ 076 Пщприемництво, торпвля та б!ржова
д!яльшсть
галуз1 знань 07 Управлшня та адмшктрування
у Харювському нашональному ушверсите™
мкького господарства iivieHi О. М. Бекетова

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
акредитацшноУ експертизи щодо пщготовки фах!вщв другого
(мапстерського) р 1вня за освггньо-професШною програмою Економжа
та оргашзащя 6i3Hecy спещальносп 076 Пщприемництво, торпвля та
б1ржова д1яльшсть галуз1 знань 07 Управлшня та адмшкггрування у
Харювському национальному ушверситеп
м1ського господарства iMeHi О. М. Бекетова
Згщно з Положениям про акредитащю вищих навчальних заклад!в i
спещальностей у вищих навчальних закладах та вищих професшних
училищах, затвердженим постановою Кабшету MimcTpiB УкраУни вщ
9 серпня 2001 р. № 978, 3i змшами, внесеними зпдно з Постановами Кабшету
MiHicTpie УкраУни № 1124 вщ 31.10.2011 р., № 801 вщ 15.08.2012, № 692 вщ
18.09.2013 р., № 507 вщ 27.05.2014 р., та за наказом Мппстерства освпи i
науки УкраУни № 287-л вщ 23.11.2017 р., експертна ком1с1я Мшютерства
осв1ти i науки УкраУни у складн
Горошкова

Лщ1я Анатгш вна

- професор кафедри пщприемництва,
менеджменту орган1зац1й та лопстики
Державного вищого навчального закладу
«Запор1зький нацюнальний ун1верситет»,
доктор економ1чних наук, доцент, голова
KOMicii;

Капранова Лариса Григорнвна - завщувач кафедри економ1чно1 теорн та
пщприемництва
Державного
вищого
навчального
закладу
«Приазовський
державний
техн1чний
ушверситет»,
кандидат економ1чних наук, доцент
у перюд з 11.12.2017 р. по 13.12.2017 р. включно розглянула подаш
Харювським
нащональним
ун1верситетом
м1ського
господарства
iMeHi О.М. Бекетова матер1али i безпосередньо в навчальному заклад!
перев1рила достов}ршсть шформащУ, що подана до Мшютерства освпи i
науки УкраУни разом i3 заявою на проведения акредитащУ, загальну
характеристику
Харювського
нацюнального
ун1верситету
MicbKoro
господарства iMeHi О.М. Бекетова i освггньо-професшноУ програми Економжа
та оргашзащя 6i3Hecy спещальносп 076 Пщприемництво, торпвля та бipжoвa
д1яльнють галуз! знань 07 Управлшня та адмшютрування, стан кадрового,
матер1ально-техшчного,
навчально-методичного
та
шформацшного
забезпечення навчального процесу, якють пщготовки та використання
випускниюв вщповщноеп освпньоУ д1яльносп державним вимогам щодо
пщготовки фах1вщв другого (мапстерського) р1вня.
У пщсумку експертного оцшюванйя ком!щя констатуе:
Голова KOMicii'
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1.
Загальна характеристика освппьсн д1яльносН Харшвського
нацюнального ушверситету м1ського господарства iMeHi О.М. Бекетова
Харювський
нащональний ушверситет MicbKoro господарства
iMeHi О.М. Бекетова (ХНУМГ iM. О.М. Бекетова) - найстарший в УкраУш
вищий навчальний заклад, що готуе фах!вщв у галуз1 M icbKoro господарства,
заснований у 1922 рощ.
ХНУМГ iM. О.М. Бекетова шдпорядковано Мшютерству ocBira i науки
УкраУни з оргашзацшно-правовою формою - навчальний заклад. Форма
власносп - державна.
Ректор
Харювського
нацюнального
ушверситету
MicbKoro
господарства iMeHi О.М. Бекетова - Бабаев Володимир Миколайович -доктор
наук з державного управлшня, професор, Лауреат державно!' премп в гaлyзi
арх^ектури, Заслужений буд1вельник УкраУни, Почесний громадянин MicTa
Харкова, академш М1жнародноУ шженерноУ академ1У.
На nocafli ректора працюе з 2011 року, автор понад 100 наукових робгг
i винаход1в.
Ушверситетом за бшын шж 90 роюв свого юнування зроблено значний
внесок у створення i розвиток нащональноУ регюнальноУ системи. За цей
пром1жок часу шдготовлено понад 100 тис. фах1вщв.
Випускники ушверситету користуються попитом на провщних
шдприемствах MicbKoro господарства, у сфер1 послуг, займають KepiBHi
посади в систем! управлшня житлово-комунальним господарством, в органах
мюцевого i державного управлшня.
У 2008 рощ ХНУМГ iM. О.М. Бекетова пройшов державну акредитащю
i ршенням АК УкраУни вщ 1 липня 2008 р. (протокол № 72) визнаний
акредитованим за IV piBHeM (сертифжат: сер!я РД-IV № 2124487 в1д 5 червня
2013 р., термш ди до 1 липня 2018 р.).
Вщповщно наказу МОН УкраУни № 122-л вщ 09.06.2017 р. «Про
переоформления лщензш» Харювсышй нащональний ушверситет мюького
господарства iMeHi О.М. Бекетова мае право на здшснення oceiTHboi
д!яльност1 у сфер! вищоУ ocBira щодо шдготовки молодших спещалютсв,
бакалавр1в, спещалют1в, MaricTpiB, доктор1в фшософй'.
До складу Ушверситету структурно входять: два коледж1 - житловокомунальний i електромехашчний, BiciM факультете, Навчально-науковий
1нститут шдготовки кадр1в вищоУ квал!фшащУ, Навчально-науковий шститут
шслядипломноУ осв1ти, заочного (дистанцшного) навчання та шдвищення
квал1ф1кащУ, Центр доушверситетськоУ освНи i кар’ери, науково-дослщш та
шил шдроздши. Загальна чисельнють студенев понад 9 тис. oci6.
В цшому на цей час Ушверситет надае осв!тш послу ги на
бакалаврському piBHi за 21 спещальнютю з 48 освш пх програм, в тому чишй
15 ocBiTHix програм 3i скороченим термшом навчання.
На мапстерському piBHi шдготовка здшснюеться за 17 спещальностями
по 39 ocBiTHiM програмам, 5 з яких освггньо-науковь
Пщготовка доктор!в фшософ1У зд1^снюеться за 14 спещальностями. В
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Ушверсите-п також навчаються близько 400 шоземщв з 23 краУн свпу.
В Ушверситет! сформован! та усшшно дпоть потужш науков1 школи. За
роки юнування ХНУМГ iM. О.М. Бекетова його викладачц сшвробггники та
асшранти отримали понад 600 авторських свщоцтв i патенпв на винаходи.
Щор1чно молод! вчеш ушверситету отримують стипендп Президента
УкраГни, Кабшету MiHicTpiB УкраУни та ш.
Починаючи з 1992 року, в ушверситеп видаеться зб1рник «Комунальне
господарство м1ст», з 2002 року - М1жнародний науково-техн1чний журнал
«Св1тлотехшка та електроенергетика», який входить до перелжу наукових
видань ВАК Укра'ши.
Систематично проводяться р1зш м1жнародш та в1тчизнян1 науковопрактичн1 конференщ'У, сем1нари, симпоз1уми, круглi столи.
3 2012 року за пщтримки НацюнальноУ академП' наук Укра'ши,
М!н1стерства освНи i науки Укра'ши, ХарювськоУ обласноУ державноУ
адм1н1страц1У i ХарювськоУ мюько'У ради з метою розвитку науково-техшчноУ
та 1нновац1йноУ д1яльност1 в Харювському perioHi, ефективного та
рац1онального використання наявного наукового потенщалу, матер1альнотехшчно'У бази для комерц1ал1зац1У результат1в наукових дослщжень i Ух
впровадження на вНчизняному та закордонних ринках, розпочав свою
д1яльшсть Науковий парк «Наукоград-Харюв».
У 2013 poni створено Центр регионального розвитку, який е
самостшним
структурним
п1дроздшом
Харк1вського
нац!онального
ушверситету м1ського господарства iMeHi О. М. Бекетова. Центр е
виконавчим органом Ушверситету в склад1 КоординащйноУ ради
затвердженоУ Договором про сп1впрацю вщ 16 липня 2013 р. Основними
завданнями Центру е: мошторинг та шформування про актуальн1 м1жнародн1
програми та проекта м1жнародноУ техн1чно'У допомоги, що направлен! на
репональний розвиток; консультування та допомога у розробщ грантових
проекте для подання у м1жнародш фонди; пщтримка та просування науково
- техшчних iHiniaTHB та проекте; участь у п!дготовц! цшьових програм та
грантових проект!в, пщготовка тендерноУ документац!У; участь у тдготовщ
та зд!йсненн! заход1в гцодо реал!защУ репональних цшьових програм;
мон!торинг виконання репональних програм; оргашзащя i проведения
ви'Узних науково-ocBiTHix та соц!ально - просвпницьких заход!в. За пер!од
роботи Центром реал!зовано два проекта: «Сощальний д!алог» та «Вода у
долонях».
Завдяки партнерству з М!жнародною оргашзащею «Фундац!я
польсько-украУнсько’У cnienpani ПАУС1» створено «Б!знес-шкубатор для
студент!в, викладач!в i б!знесу» та сп!льно 3i студентами було шщшовано
створення студентсько'У б!знес-асощащУ. У 2014 р. в1дкрито дв1 науков!
лабораторП': «Б1знес-адм!н!стрування» та «Економ!чш проблеми м1ського
господарства та буд!вництва».
ХНУМГ iM. О.М. Бекетова мае потужну матер!ально-техшчну базу:
навчальн! корпуси, гуртожитки, спорткомплекс, б!блютеку з книжковим
фондом майже 1 млн. пршуйрниюв i| читальними залами на 540 мюць,
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чисельш лабораторп, шформацшно-обчислювальний центр з найсучасшшим
обладнанням.
В ун1верситет1 функцюнуе внутршня система забезпечення якост1
освггньо1 д1яльностц мошторингу та управлшня.
Навчальний процес забезпечують 10 викладач1в з 3 кафедр. Частка
науково-педагопчних пращвниюв з науковими ступенями та вченими
званиями, яю забезпечують викладання лекцшних годин, складае 100 %.
Висновок: документы, як1 забезпечують npaeoei основы dituibHocmi
ХНУМГ ш. О.М. Бекетова, що представлеш в акредытацшнш cnpaei, е
достов1рнымы, a ix комплекттстъ та зм1ст даютъ змогу отрыматы
уявлення, що здшснення освтнъоТ дгялъност! щодо тдготовкы Mazicmpie
освтнъо-професшноК програмы Економта та оргашзащя б1знесу
cneificuibHOcmi 076 ТИдпрыемныцтво, торг1вля та б1ржова Ыялътсть галуз1
знань 07 Управлшня та адмшютрування в1дбуваеться зг1дно сучасных
oceimnix вымог.
2.
Формування контингенту студенев другого (мапстерського)
р1вня за освггньо-професшною програмою Економша та оргашзащя
б1знесу спещальносН 076 Шдприемництво, торпвля та б1ржова
д1яльшсть галуз1 знань 07 Управлшня та адмшютрування
Формування контингенту студенев другого (мапстерського) р1вня за
освггньо-професшною програмою Економ1ка та оргашзащя б1знесу
спещальносп 076 П1дприемництво, торпвля та б1ржова д1яльнють галуз1
знань 07 Управлшня та адмшютрування проводиться вщповщно до
л1цензованого обсягу пщготовки. У 2016 рощ на освггню програму
Економ1ка та оргашзащя б1знесу
спец1альност1 076 Шдприемництво,
торпвля та б1ржова д1яльн1сть галуз1 знань 07 Управлшня та адмшютрування
було подано 53 заяви- на 45 мюць лщензованого обсягу, з них прийнято на
навчання 37 oci6, у тому числ1 7 - за держзамовленням. У 2017 рощ було
зареестровано 102 заяви - на 80 мюць лщензованого обсягу, з них прийнято
на навчання 69 oci6, у тому числ1 6 - за держзамовленням.
Формування контингенту студенев з пщготовки фах1вщв освпньопрофесшно'1 програми Економжа та оргашзащя б1знесу спещальносп
076 Шдприемництво, торпвля та б1ржова д1яльн1сть галуз1 знань
07 Управлшня та адмшютрування здшснюеться вщповщно до Умов прийому
до вищих навчальних заклад1в Укра'ши та Правил прийому до Харювського
нащонального ун1верситету м1ського господарства iMeHi О.М. Бекетова з
числа випускниюв ушверситету та 1нших вищих навчальних заклад1в
Укра'ши.
Показники формування контингенту студенпв наведено у табл. 1.
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Таблиця 1
Показники формування контингенту студенев
ocBiTHbO-професшно! программ Економжа та оргашзащя б1знесу
спещальност1 076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова Д1яльшсть галуз!
знань 07 Управлшня та адмшютрування
Роки

№
п/п
1
1
2

3

4

5

Показник
2
Лщензований обсяг шдготовки (денна форма)
(заочна форма)
Прийнято на навчання, всього (oci6)
• денна форма
в т.ч. за держзамовленням:
• заочна форма
в т.ч. за держзамовленням
• нагороджених медалями, або тих, що отримали
диплом з вщзнакою
• таких, яю пройшли довгострокову шдготовку i
профор1ентащю
• зарахованих на пшьгових умовах, з якими укладеш
договори на подготовку
Подано заяв на одне M i c u e за формами навчання
• денна
• mini форми навчання (заочна форма)
Конкурс абпур1ент1в на м!сця державного замовлення
• очна форма
• mini форми навчання (вказати, за якою формою)
Кшьюсть випускниюв ВИЗ I-II piBHiB акредитацп,
прийнятих на скорочений термш навчання на
• денну форму
• шип форми (вказати, за якою формою)

2016 piK

2017 piK

3
25
20
37
17
7
20

4

69
30
6
39

33
20

63
39

4
-

10
-

-

-

80

Для забезпечення ефективно '1 профор1ентацшно1 робота серед
майбутшх a6iTypieHTiB у ХНУМГ iM. О.М. Бекетова створено i функщонуе
Центр доушверситетсько!' освп-и i кар’ери, який е навчально-оргашзацшним
шдроздшом ушверситету.
Основними заеданиями центру е: оргашзащя та координащя
профор 1ентацшно 1 робота, яка проводиться кафедрами та пщроздшами
ушверситету в середшх навчальних закладах, на шдприемствах, з метою
залучення молод1 до навчання в Ушверситетц шдготовка слухач1в до
проходження зовшшнього незалежного ощнювання знань та якост1 освшц
орган!зац1я та проведения п!дсумкового контролю знань (пробне тестування,
випускш екзамени тощо); забезпечення слухач1в навчальними, навчальнометодичними та дов!дково-1нформац1йними матер1алами для оргашзацп
як1сного навчального процесу; opicHTappi слухач!в в ix соц1альному Bn6opi
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спещальносп або спещал 1защ 1 шляхом ознайомлення з умовами навчання та
перспективами працевлаштування; шформацшне забезпечення д!яльност1
центру, проведения рекламних акцш, Дня вщкритих дверей, розробка
рекламних шформацшних матер!ал1в.
Викладачами випусковоТ кафедри економжи пщприемств, 6 i3 H e c адмшютрування та репонального розвитку здшснюеться цшеспрямована
робота щодо формування контингенту студенпв. ор1ентащя шформацшного
середовища, що передбачае оформления профор1ентацшного куточка,
оформления лиспвок, буклепв, проспекпв, слайд1в, плакате тощо;
використання засоб1в масово'1 шформацп (преса, радю, телебачення,
1нтернет, сощальш мереж 1); вщвщання шюл; проведения шюл «Молодого
пщприемця» безпосередньо в ХНУМГ iM. О.М. Бекетова та у школах мюта;
проведения дшв спещальностей протягом навчального року; проведения
щор1чно тижня спещальносп «ГПдприемництво, торпвля та б1ржова
д!яльнють»; проведения вщеоконференцш с залученням випускниюв шюл
областц проведения майстер-клашв з «Актуальних проблем пщприемництва»
у структурному пщ роздш ХНУМГ iM. О.М. Бекетова та житловокомунальному коледжц залучення до профор 1ентацшно 1 робота випускниюв
та учн1в першого курсу навчання. На засщаннях кафедри обговорюються
результата проведено!' профор1ентацшно!' робота.
Висновок: експертна ком1с1я зазначае, що наведет дат у cnpaei
св1дчатъ про достатнъо ятст показники прийому до ХНУМГ
iM. О.М. Бекетова осв1тнъо-професшно1 програми Економжа та оргатзащя
б1знесу cneifianbHOcmi 076 ГПдприемництво, торг1вля та б1ржова д1яльтстъ
галуз1 знань 07 Управлшня та адмш'ютрування, що забезпечуе eidnoeidHuu.
pieeub eiddopy на навчання та формування контингенту cmydenmie.
3.
3iviicT пщготовки фах1вщв другого (мапстерського) р1вня
з освггньо-професшноУ програми Економжа та оргашзащя б 1знесу
спещальносН 076 Пщприемництво, торпвля та б 1ржова д!яльшсть
галуз! знань 07 Управлшня та адмшнггрування
Пщготовка MaricTpie здшснюеться на ochobi освпньо-професшно!'
програми, розробленою проектною групою Ушверситету, схваленою
Науково-методичною радою ХНУМГ iM. О.М. Бекетова (протокол № 6 вщ
30.06.2016 р.) та затвердженою Вченою радою ХНУМГ iM. О.М. Бекетова
(протокол № 13 вщ 30.06.2016 р.).
Навчальний план пщготовки MaricTpie за освиньо-професшною
програмою
Економ1ка
та
оргашзащя
6i3Hecy
спещальносп
076 Пщприемництво, торпвля та б1ржова д!яльшсть галуз1 знань
07 Управлшня та адмшютрування передбачае пщготовку MaricTpiB з
терм!ном пщготовки 1 piK 5 мюящв, побудовано за семестровою системою та
включае дисцишпни циклу загально!' та професшно!' пщготовки.
Виб1ркова частина навчального плану конкретизуе та доповнюе
обов’язкову частину i включае цикл дисцишпн професшно!' пщготовки
вшьного вибору студента. Загальний обсдр' навчального навантаження згщно
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з навчальним планом складае 2700/90 (годин/креджпв), у тому числ1
обов’язкова частина -1980/66
(годин/кредшлв), виб1ркова -720/24
(годин/кредит1в).
Загальний навчальний час складаеться з аудиторно '1 (639 годин) та
самостшноТ (2061 годин) робота студента. Розподш навчального часу за
видами занять забезпечуеться у сшввщношеннп аудиторн1 заняття — 37 %,
самост1йна робота студента - 63 % .
Навчальним планом передбачено проведения виробничоТ та
переддипломноТ практик. По закшченню навчання студента захищають
мапстерську роботу, за результатами захисту яко!' присвоюеться стушнь
мапстра. 3 метою пол1пшення якост1 осв1ти на кафедрах проводяться
науково-методичш сем1нари, на заседаниях яких розглядають актуальш
питания удосконалення навчального процесу. Yci дисципл1ни навчального
плану взаемозв’язаш одна з одною за змютом та посл1довн1стю вивчення.
Висновок: експертна комш я констатуе, що навчання за освтнъопрофесшною программою Економта та оргашзафя б1знесу спец1альност1
076 Шдприемництво, торг1вля та б1ржова дитыйсть голу si знанъ
07 Управлшня та адм ш icтру ван ня в1дбуваеться eidnoeidno до чинной
нормативноi базы вищог oceimu.
4.
Оргашзацшне та навчально-методичне забезпечення
навчально-виховного процесу пщготовки фах1вщв другого
(мапстерського) р1вня за освггньо-професшною програмою
Економ 1ка та оргашзащя б1знесу спещальност1 076 Шдприемництво,
торпвля та б1ржова д1яльнкть галуз! знань 07 Управлшня та
адм 1н1стрування
Оргашзащя навчально-виховного процесу
ХНУМГ iM. О.М. Бекетова постшно зд1йснюе орган1зац1йне
забезпечення навчального процесу.
Щор1чно розроблюеться та погоджуеться графж навчального процесу.
Щосеместрово складаеться розклад занять академ1чних труп. Виконання
графшу навчального процесу та розкладу занять контролюе заступник декана
з навчалыкн робота факультету економжи i п1дприемництва.
Контроль за навчально-виховною роботою в Ун1верситет1 зд1йснюе
проректор з кер1вництва та координацй' навчально-виховною роботою
навчально-методичного комплексу. На кожному факультет! оргашзащю
навчально-виховного процесу здшснюе заступник декана.
Навчально-методичне забезпечення навчального процесу
Вщповщно
до
осв!тньо-профес1Йно1 програми
розроблено
i
затверджено навчальний план пщготовки фах!вщв за осв 1тньо-профес!йно 1
програмою
Економжа
та
орган!защя
6i3Hecy
i3
спец!альност!
076 Пщприемництво, торг!вля та б!ржова д!яльн1сть галуз1 знань
07 Управлшня та адмшютрування. Навчальний план е основою розробки
навчально-методичного забезпечення н
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Для Bcix дисциплш освггньо-професшно'У программ Економка та
оргашзащя 6i3Hecy спещальност! 076 Пцщриемництво, торпвля та б1ржова
д!яльнють галуз! знань 07 Управлшня та адмшютрування розроблено (22
дисциплши) комплекс навчально-методичного забезпечення,
у якому
представлен!:
- навчальна програма (нормативний документ Ушверситету) i робоча
навчальна програма, складовими частинами яко!' е опис навчально'У
дисциплши, заплановаш результаты навчання, програма, структура
(тематичний план) навчально'У дисциплши, теми семшарських (практичных,
лабораторных) занять, завдання для самостшноУ роботы, шдивщуальш
завдання, методы контролю, схема нарахування бал!в, рекомендована
лкература (основна, допом1жна), шформацшш ресурсы в 1нтернет;
- навчальний контент (конспект або розширений план лекцш), планы
практичных (семшарських) занять, завдання для лабораторных робк,
самостшно'У роботы, питания, задач!, завдання або кейсы для поточного та
пщсумкового контролю знань i вмшь студент!в, завдання комплексно!'
контрольно!' роботы, шсля атестац!йного мон!торингу набутих знань i вм!нь з
навчально'У дисципл!ни.
П!д час проведения аудиторных занять застосовуються мультимедшш
засоби та використовуються спещальш програмн! продукты.
Державна атестащя випускник!в спец!альност! проводиться у форм!
захисту мапстерсько'У роботы. Для шдготовки та проходження державно!'
атестащУ випусковою кафедрою розроблен! методичн! вказ!вки до
проходження переддипломно'У практики за темою мапстерсько'У роботы та
виконання мапстерсько'У роботы.
Переддипломна практика проходить на виробничих пщприемствах i
оргашзащях, органах м!сцевого самоврядування зг!дно затвердженш
nporpaMi i укладеним договорам.
ГПдготовка фах!вц1в в ун!верситет! забезпечуеться у рамках чинных
нормативно-правовых аюпв Укра'Уни, галузевих норматив!в, пщручниюв,
навчальних поЫбниюв, методичных розробок, дидактичных матер1ал!в i
техн!чних засоб!в навчання.
Науково-педагопчн! пращвники волод!ють прогресивними методами
навчання i контролю знань студент!в, застосовують мультимедшне
обладнання, засоби та елементи дистанцшно'У освки.
Формування кадрового складу на випусковш кафедр! зд!йснюеться
шляхом вщбору талановитих випускник!в ун!верситету з Ух подальшим
навчанням в acnipaHTypi та захистом дисертацш.
Наукова робота кафедри та студентсъка наукова робота
Випускова кафедра здшснюе науково-дослщницьку роботу щодо
виршення проблем житлово-комунального господарства, виршення
економ!чних проблем розвитку п!дприемств житлово-комунального
господарства. Викладач! кафедри виконують науков! роботы, що
ф!нансуються за рахунок держбюджету та на госпдогов!рних умовах за
фаховим спрямуванням Науков! дослжження кафедри зд!йснюються пщ
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Л.А. Горошкова

кер1вництвом доктора економ 1чних наук, проф. Димченко О. В. за
наступними напрямами:
1. Еконогшчш проблеми розвитку пщприемств житлово-комунального
господарства: регюнальний аспект.
2. Розроблення Концепцй' нацюнально '1 стратегй' оргашзащУ навчання,
шдготовки, перепщготовки та шдвшцення квал1фжаци фах1вщв для
запровадження ринкових умов господарювання у сфер1 житловокомунального господарств.
3. Розробка Концепцй' Стратеги розвитку м. Харкова до 2030 р. та mini.
Науково-педагопчш пращвники, асшранти та студента щор1чно беруть
участь у М1жнародних та ВсеукраУнських конференщях, як! проводить
кафедра економжи пщприемств, б1знес-адмшютрування та репонального
розвитку. У 2017 р. студента осв1тньо-професшноУ програми Економ1ка та
оргашзащя б1знесу спещальносп 076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова
Д1яльнють галуз1 знань 07 Управлшня та адм1н1стрування шдготували
7 допов1дей на м1жнародну штернет-конференщю «Б1знес-адмшютрування в
умовах турбулентноУ економжи»; 5 тезишв - на наукову конференцию
студент1в «Стадий розвиток мют».
Студента осв1тньо-профес1йноУ програми Економ1ка та оргашзащя
б1знесу спещальност1 076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова д1яльн1сть
галуз1 знань 07 Управл1ння та адмшютрування поспйно беруть участь в
конкурсах б1знес-плашв, що проводить Б1знес-1нкубатор ХНУМГ iMem
О. М. Бекетова та провщш П1дприемства, з якими тюно сп1впрацюе кафедра.
Викладач1 кафедри беруть активну участь в м1жнароднш д1яльностц так у
2016 р. ст. викладач Панова О.Д. пройшла 9-мюячне стажування в
Островському ушверситеп (Чех1я); асистент кафедри 1лляшенко Ю.Г. у
2015 р. виграла грант на навчання в acnipaHTypi в Ггалй'. Студента беруть
участь у nporpaMi академ1чноУ моб1льност1- у 2017 р. в рамках програми
«Еразмус+ кредитна мобшьшсть» студентка Гребенець К.В. отримала
можлив1сть навчатися в Туреччин1.
Викладачами кафедри шщшовано
створення Центру репонального розвитку, також завдяки партнерству з
М1жнародною оргашзащею «Фундац1я польсько-украУнськоУ сшвпращ
ПАУС1» створено «Б1знес-1нкубатор для студенпв, викладач1в i б1знесу» та
спшьно 3i студентами було 1н1ц1йовано створення студентсько'1 б1знесасоц 1ащ 1.
Особливого значения для розвитку наукового потенщалу кафедри мае
виконання наукових розробок по держбюджетнш тематищ, а саме
№ДР 0116U005497 «П1дприемництво як стратепчний фактор розвитку
б1знес-середовища репону» (2016 р.); публ1кацп монограф1й та статей в
наукових журналах.
Висновок: в ХНУМ Г ш. О. М. Бекетова icnye i чт ко функцюнуе
pi3Hopieneea система оргашзаци i контролю навчально-виховного процесу;
навчально-методичне забезпечення навчального процесу за освтньопрофесшною програмою Економта та оргашзащя б1знесу спещальност1
076 ГПдприемництво, торг1вля та б1ржова Ыялътсть галуз1 знань
07 Управлшня та адмшютрування зна/^одиться на достатньо високому
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pieni; кожна дисциплша забезпечена eidnoeidmm комплексом навчальнометодичного забезпечення; однак, сл1д aKmuei3yeamu роботу викладач1в з
тдготовки та видання навчалъног лт ерат ури фахового спрямування, в тому
числ1 у cnieaemopcmei is закордонными фах1вцями з i\iei галузи
5.
Кадрове забезпечення навчального процесу
другого (мапстерського) р1вня за освггньо-професшною програмою
Економжа та оргашзащя б1знесу спещальност1 076 Шдприемництво,
торпвля та б1ржова д!яльшсть галуз1 знань 07 Управлшня та
адмЫстрування
Имений склад науково-педагоггчного складу
Висока професшна квал1фжащя науково-педагопчних i наукових
пращвниюв yeix навчально-наукових структурних пщроздш в ХНУМГ
iM. О.М. Бекетова, в тому чжпп випусковоУ кафедри, ix педагопчний доевщ,
методичний i науковий р1вень, поетшний пошук i використання новпшх
технологш в oceiTi i наущ, залучення до творчого процесу студенте е
визначальним чинником забезпечення bhcokoi якосп освгги випускниюв, ix
затребуваносп i конкурентоспроможносп на ринку пращ та мобшьносп на
европейському оевггньому npocTopi, проведения наукових дослщжень
нащонального i евпового р1вня, в тому 4Hcei епшьних м!жнародних проехав
i програм.
Проектну трупу Харк1вського нащонального ушверситету MicbKoro
господарства iMeHi О.М. Бекетова за освпньо-професшною програмою
Економжа та оргашзащя 6i3H ecy спещальносп 076 Шдприемництво, торпвля
та б1ржова д1яльшсть галуз! знань 07 Управлшня та адмшютрування
складають 2 доктори економ1чних наук,
професори та 4 кандидати
економ1чних наук, доценти.
Навчальний процес за освпньо-професшною програмою Економжа та
оргашзащя 6i3Hecy i3 спещальносп 076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова
д1яльнють галуз1 знань 07 Управлшня та адмшютрування, яка акредитуеться
у Харювському нащональному ушверситеп MicbKoro господарства iMeHi
О.М. Бекетова, забезпечують 2 доктори наук, професори та 8 кандидате
наук, доценпв.
Частка науково-педагопчних пращвниюв з науковими ступенями та
вченими званиями, яю здшенюють шдготовку MaricTpie за оевпньопрофесшною програмою Економжа та оргашзащя б1знесу спещальносп
076 ГПдприемництво, торпвля та б!ржова д!яльнють галуз1 знань
07 Упpaвлiння та адмшютрування, складае 100 %.
Завщувачем випусковоУ кафедри економжи пщприемств, 6i3Hecадмшютрування та репонального розвитку е доктор економ!чних наук,
професор кафедри економжи пщприемств, б!знес-адмшютрування та
репонального розвитку, Димченко О.В.

ТИдвищення квалгфжацп виклада
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Yci викладачц що забезпечують навчальний процес за осв1тньопрофесшною програмою Економжа та оргашзащя 6i3Hecy спещальност1
076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова д1яльнють галуз1 значь
07 Упpaвлiння та адмшютрування, постшно шдвищують професшний pieeHb
шляхом стажування на провщних шдприемствах та оргашзащях, наукововиробничих центрах, шститутах шслядипломно! освии.
Висновок: науково-педагог1чт пращвники, ям забезпечують тдготовку
фах'тщв другого (маг1стерського) р1вня за освшньо-професшною програмою
Економта та оргашзащя б1знесу спещалъност1 076 ГПдприемництво,
торг1вля та б1ржова д1яльтстъ галуз1 знань 07 Управлшня та
адмш1стрування, включае висококвал1фтованих досв1дчених cne^anicmie, ям
мають eidnoeidny oceimy та постшно шдвищують свш професшний pieeub;
науково-педагог1чт пращвники за свогм р1внем квал1фтацп та досвгдом
здатт eupiiuyeamu заедания з тдготовки квалгфжованих фсобвщв
другого (магютерського) pieim за освтньо-професшною
програмою
Економта та оргашзащя б1знесу спец1альност1 076 ГПдприемництво,
торггвля та б1ржова д1яльшсть галуз! знань 07 Управлшня та
адмшютрування, кадрове забезпечення спещалъност1 eidnoeidae чинним
лщензшним умовам та акредитацшним вимогам.
6. Матер1ально-техшчне забезпечення навчального процесу
за освггньо-професшною програмою Економжа та оргашзащя
6i3Hecy спещальност! 076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова
д1яльшсть галуз1 знань 07 Управлшня та адмш1стрування»
Харювський
нащональний
ушверситет
мшького
господарства
iMeHi О. М. Бекетова мае розвинену матер!ально-техшчну базу i сощальну
шфраструктуру. Майно Ушверситету е загальнодержавною власшстю i
нал ежить йому на правах повного господарського користування.
Навчальний процес у Харювському нацюнальному ушверситет!
мюького господарства iMeHi О.М. Бекетова здшснюеться у восьми навчальнолабораторних корпусах.
Навчально-виховний процес ХНУМГ iM. О.М. Бекетова забезпечений
аудиторним фондом, адмшютративними i дoпoмiжними примщеннями. л
Ушверситет мае 8 гуртожитюв загальною площею 45327,6 м , що
дозволяе на 100 вщсотюв забезпечити мюцями ycix шогородшх студенев.
В Ушверситет! функцюнують 17 пункт!в харчування у вигляд! буфепв
та Тдалень. До складу об’екпв сощально! шфраструктури ХНУМГ
iM. О.М. Бекетова належить спортивний корпус з декшькома спортивними
залами (волейбольний, тренажерний, баскетбольний, пмнастичний та ш.),
юмнатами для штелектуальних irop, кабшетами для теоретично'! шдготовки.
УHiBepcHTeT мае б!блютеку з книжковим фондом майже 1 млн.
прим1рниюв.
У б1блютещ створен! електронний каталог фонду нових надходжень та
автоматизована
б!блютечно-шформацшна
система,
що
передбачае
розширення власно! комп’ютерно! ^иереж! та автоматозащит робота
Голова KOMici!

дов 1дниково-б 1блюграф 1чного вщцшу, вщ дш в комплектування i обробки
лггератури та збершання книг, абонемент1в, читальних зал!в.
3 y c ix дисциплш навчального плану за освггньо-професшною
програмою
Економжа
та
оргашзащя
6i3H ecy
спещальноеп
076 ГПдприемництво, торпвля та б!ржова Д1яльн 1сть галуз1 знань
07 Управлшня та адмшютрування е шдручники або навчальш поабники, в
тому числ1 в електронному виглядП
Значну роль у шформацшно-методичному забезпеченш навчально!'
робота студенев та викладач1в за дисциплшами навчального плану вщ грае
Цифровий репозиторш Ушверситету, який е одним з кращих в Украпп та
зареестрований у м1жнародному p e e c T p i ROAR. На випусковш кафедр1
створено кабшет шформацшного забезпечення, де 3 i6 p a H i нормативнотехшчш, довщков! та методичш видання, електронна б!блютека навчальнометодичноУ лггератури.
OaxoBi пepioдичнi видання, як! е в б1блютещ («Актуальш проблеми
економжи», «ГПдприемництво, господарство i право», «Маркетинг в
Укра'йп», «Ринок цшних nanepie УкраУни», «Б1знес1нформ», «1нвестицшний
менеджмент
та
фшансов!
шноващ!'»,
«Менеджмент
и
бизнесадминистрирование», «Устойчивое развитие (Sustainable Development)»,
«Економ1чн1 шноващУ», «Enviromental Economics»), використовуються для
самостшноУ та науково-дослщноУ робота студенев. Робота б1блютеки TicHo
пов’язана з кафедрами. Забезпечення студенев навчальною лпературою та
методичними потбниками здшснюеться зпдно програм KypciB, заявок
кафедр та викладач1в. Безкоштовний доступ до ycix pecypciB в б!блютещ
забезпечують автоматизоваш po6oni мюця та зона wi-fi.
У навчальному процеа пщготовки M a ric T p ie за освиньо-професшною
програмою
Економжа
та
оргашзащя
6 i3 H e c y
спещальносп
076 ГПдприемництво, торпвля та б1ржова д!яльшсть галуз! знань
07 Управлшня та адмшютрування використовуеться 4 спещал!зоваш
лабораторн, як! оснащеш комп’ютерами з сучасним програмним
забезпеченням, для виконання завдань з дисциплш навчального плану. Ус\
лабораторш примщення вщповщають санггарним нормам, вимогам
протипожежноУ безпеки та охорони пращ зпдно з чинними нормативними
документами.
Висновок:
стан
матер1ально-техн1чного
та
шформацшного
забезпечення навчального процесу, сощальног тфраструктури eidnoeidae
чинным лщензшним умовам та акредитацшним вимогам надання oceimmx
послуг з тдготовки фах'ьвщв другого (магштерського) р1вня з освтньопрофесшно! програми Економжа та оргашзащя б1знесу спещалъност1
076 ГПдприемництво, торггвля та б1ржова д1ялътстъ галуз1 знань
07 Управлшня та адмййстрування.
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7. Яккть подготовки i використання випускниклв другого
(мапстерського) р1вня за освггньо-професшною програмою
Економжа та оргашзащя бгзнесу спещальносп
076 Пщприемництво, торпвля та бОржова д1ялыпсть галуз1
знань 07 Управлшня та адмшктрування
Р1вень тдготовки MaricTpie за освОтньо-професОйною програмою
ЕкономОка та оргашзащя 6i3Hecy спещальностО 076 Пщприемництво, торпвля
та бОржова дОяльшсть галузО знань 07 УправлОння та адмшютрування ощнено
на шдставО результате виконання студентами комплексних контрольних
po6iT (ККР), результат1в екзаменащйноТ cecii, що передувала акредитащ'Т.
Виконання комплексних контрольних po6iT вимагало в1д студенив
системних знань з дисцишпн рОзних циюпв. Пакети ККР складено в1дповщно
до типових вимог щодо складу, змюту та порядку Тх розробки. До кожного
пакета ККР розроблено критерп Тх оцшювання з урахуванням специфжи
навчальноТ дисципл1ни. ККР:
- охоплюють весь програмний матер1ал навчальноТ дисцишпни;
- мають не менше 30 BapiaHTie комплексних завдань;
- мають структуру р1внозначноТ складност1, а трудомютюсть в0дпов1дае
вщведеному часу контролю (90 хвилин);
- за можливосп зводять до мЫ муму непродуктивно витрати часу на
допомОжш операцОТ, пром0жн1 розрахунки та iH.;
- використовують вОдомО студентам термОни, назви, позначення.
П1д час робота експертноТ KOMiciT проведет ККР. Результата перевОрки
остаточних знань студенив за циклом загальноТ шдготовки: абсолютна
ycniuiH icTb - 100,0 %; яюсна - 75,0 %; середнОй бал - 4,1. Результата
перевОрки остаточних знань студенив за циклом професОйноУ подготовки:
абсолютна усшшшсть - 100,0 %; якОсна- 78,2 %; середнОй бал - 4,1. (*- Один
студент знаходиться на мОжнародному стажуванню за програмою
ERASMUS+). Як св1дчать результати виконання ККР, студенти за освОтньопрофесОйною програмою ЕкономОка та оргашзащя б1знесу спец1альност0
076 ПОдприемництво, торпвля та б1ржова д0яльн1сть галузО знань
07 УправлОння та адм1н0стрування показали достатшй рОвень професОйноУ
подготовки, проявили творчий тдхОд п1д час вирОшення ситуац1йних задач,
пов’язаних з вибором i обгрунтуванням оптимальних BapiaHTiB виконання
розрахункових po6iT . Проте при виконанш ККР у роботах деяких студенив
мали мОсце неповнота вОдповОдей, недостатне обгрунтування, вОдсутнОсть
повного аналОзу та помилки у розрахунках.
У передакредитащйний перОод для студентОв
освОтньо-професОйно'Т
програми
ЕкономОка
та
оргашзащя
бОзнесу
i3
спецОальностО
076 ПОдприемництво, торпвля та бОржова дОяльнОсть галузО знань
07 УправлОння та адмОшстрування проведено комплексно контрольно робота з
наступними результатами: за циклом загальноТ шдготовкшабсолютна
усшшшсть - 100,0 %; яшсна - 81,3 %; середшй бал - 4,2. Всього за циклом
професОйноУ подготовки: абсолютна усшшшсть - 100,0 %; яюсна - 80,2%;
середнОй бал - 4,2.
Го л о в а
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Загальний анал1з результате контролю пщ час останньоУ залжовоекзаменацшно 1 cecii показав достатнш р1вень теоретично!' та практично!
пщготовки студенев. Виявлено наступш результата складання екзамешв та
залшв: всього за циклом загально'! пщготовки: абсолютна усшшнють 100,0 %, яюсть - 94,1%, середнш бал - 4,5; всього за циклом професшноУ
пщготовки абсолютна усшшшсть - 100,0 %, яюсть - 81,4 %, середнш бал 4,3.
Висновок: результаты проведеных контрольных eaxodie щодо
перевгркы знань nid час роботы експертног KOMici'i св1дчатъ про те, що
студенты мають належну тдготовку та вмттъ застосовуваты набутi
знания пры вирш ент конкретных практычных завданъ; яюсть тдготовкы
выпускнытв за освтнъо-професшною прогретою Економта та оргашзащя
б1знесу cneijicuibHocmi 076 Шдпрыемныцтво, торг1вля та б1ржова д1ялътсть
галуз '1 знань 07 Управлшня та адмш1стрування eidnoeidae Державным
вымогай до акредытаци освшнъЫ програчы.
Загалып висновки i пропозицп
На пщстав1 поданих на акредитащю матер1ал1в Харювського
нацюнального ушверситету мюького господарства iM em О.М. Бекетова та
перев1рки результат1в осв 1тньо 1 д1яльност1 на мющ, експертна ком1с1я дшшла
висновку, що програма пщготовки фах 1вщв другого (мапстерського) р1вня за
осв1тньо-профес1йною програмою Економжа та орган1зац1я б1знесу
спещальност1 076 Пщприемництво, торпвля та б1ржова д1яльнють галуз1
знань 07 Управл1ння та адмшютрування у Харк1вському нац1ональному
ушверситет1 м1ського господарства iMeHi О.М. Бекетова, а саме: кадрове,
матер1ально-техшчне, навчально-методичне, 1нформац1йне забезпечення
навчального процесу та яюсть пщготовки фах1вщв в цшому в1дповщають
встановленим л1ценз1йним умовам та акредитацшним вимогам до названого
р1вня навчальноУ пщготовки i в подалыному спроможн1 забезпечити
державну гарант1ю якост1 осв1ти.
За пер1од пщготовки мапстр1в за осв1тньо-профес1йною програмою
Економ1ка та оргашзащя б1знесу спец1альност1 076 Пщприемництво, торпвля
та б1ржова д1яльн1сть галуз1 знань 07 Управл1ння та адмшютрування
перев1рок з боку контролюючих державних оргашв не було, а також
претензш юридичних i ф1зичних oci6 щодо освпньоУ д1яльност1 за щею
осв1тньо-профес1йною програмою не надходило.
Вважаемо за необхщне висловити також низку рекомендацш та
пропозищй, як1 не впливають на загальний висновок в цшому, але в
подалыному дозволять полшшити яюсть пщготовки фах 1вщв:
- з метою штеграцй' випускник1в за освпньо-професшною програмою
Економ1ка та оргашзащя б1знесу спец1альност1 076 П1дприемництво, торпвля
та б1ржова д1яльн1сть галуз1 знань 07 Управлшня та адмшютрування у
м1жнародне фахове сшвтовариство е доцшьним запровадити викладання
дисципл1н профес 1йно 1 та практично! пщготовки шоземною мовою;
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- актив!зувати роботу науково-педагопчних пращвниюв випусково'1 кафедри
з шдготовки та подання до друку наукових публжацш до м1жнародних
фахових видань (у тому числи наукометричних), шдготовки електронних
пщручниюв та навчальних послбниюв за осдатньою програмою;
- постшно проводите роботу з пошуку napraepie щодо грантовоУ д!яльностц а
також науково-дослщно 1 робота студенев та викладач1в кафедри.
Освггньо-професшна програма Економ1ка та оргашзащя 6i3Hecy
спещальност1 076 Пщприемництво, торпвля та б1ржова Д1яльшсть галуз1
знань 07 Управлшня та адм 1шстрування у Харювському нацюнальному
ушверситет! м1ського господарства iMeHi О.М. Бекетова може бути
акредитована за другим (мапстерським) р1внем.
Го л о в а ек сп ер т н о Т KOMicii:
-професор кафедри шдприемництва,
менеджменту оргашзацш та лопстики
Державного вищого навчального закладу
«Запор1зький нацюнальний ушверситет»,
доктор економ1чних наук, доцент

/ /

Експерт:

/

1*

Л.А. Горошкова

-завщувач кафедри економ1чноТ Teopii
та шдприемництва Державного вищого
навчального закладу «Приазовський державний
техшчний ушверситет»,
кандидат економшних наук, доцент
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ЗВЕДЕН1 В1Д0М0СТ1
про дотримання лщензшних умов у сфер! вищо'1 o c b it h
Пор1вняльна таблиця дотримання кадровых i технолопчних вимог щодо
матер1ально-техшчного, навчально-методичного та шформацшного
забезпечення ocBiTHboi д1яльност! у сфер! вищо'1 ocei™ за освггньопрофесшною програмою Економжа та оргашзащя б1знесу i3 спещальносД
076 Пщприемництво, торпвля та б 1ржова д1ялыпсть галуз1 знань
07 Управлшня та адмшютрування

Назва показника (нормативу)

1

Значения
показника
(нормативу)
другий
(мапстерський)
р1вень
2

Фактичне
значения
показника
3

Вщхилення
фактичного
значения
показника вщ
норматив
ного
4

1.Кадров1 вимоги
щодо забезпечення провадження освггньо-професшно! д1яльност1 у сфер1 вищо! осв!ти
Провадження освггньо-професшно! д1яльност1
4. Проведения лекцш з навчальних дисциплш
науково-педагопчними (науковими)
пращвниками вщповщно! спещальносЛ за
основним мюцем робота (мЫмальний
вщсоток визначено! навчальним планом
кшькосЛ годин):
1) яю мають науковий cTyniHb та/або вчене
звания (до 6 вересня 2019 р. для початкового
р1вня з урахуванням педагопчних
пращвниюв, як1 мають вищу категор1ю)

50

90

+40

25

38,7

+13,7

—

“

“

1) дослщницько!, управлшсько!, шноващйно!
або творчо! роботи за фахом

15

38,5

+23,5

2) практично! роботи за фахом

-

-

-

2) яю мають науковий ступ1нь доктора наук
або вчене звания професора
3) яю мають науковий стушнь доктора наук та
вчене звания
5. Проведения лекцш з навчальних дисциплш,
що забезпечують формування професшних
компетентностей, науково-педагопчними
(науковими) пращвниками, яю е визнаними
професюналами з досвщом роботи за фахом
(м1н1мальний вщсоток визначено! навчальним
планом к1лькост1 годин)
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ЗВЕДЕН1 В1Д0М0СТ1
про дотримання лщензшних умов у сфер! вищсп o c b it h
Пор1вняльна таблиця дотримання кадровых i технологтчних вимог щодо
матер!ально-техшчного, навчально-методичного та шформацшного
забезпечення осв 1тньо 1 д!яльност1 у сфер! вищо'! осв!ти за освггньопрофес!йною програмою Економ!ка та оргатзащ я 6i3H ecy i3 спец!альност!
076 Пщприемництво, торг!вля та б!ржова д!яльн!сть галуз! знань
07 Управл!ння та адмшютрування

Назва показника (нормативу)

1

Значения
показника
(нормативу)
другий
(мапстерський)
р!вень
2

Фактичне
значения
показника
3

Вщхилення
фактичного
значения
показника вщ
норматив
ного
4

1. Кадров! вимоги
щодо забезпечення провадження освггньо-професшно! д!яльност! у сфер! вищо! освгги
Провадження освггньо-професшно! д!яльност!
4. Проведения лекцш з навчальних дисципл!н
науково-педагопчними (науковими)
прац!вниками в!дпов!дно!- cneuianbHOCTi за
основним мюцем робота (м!н!мальний
вщсоток визначено-! навчальним планом
KiabKOdi годин):
1) як! мають науковий ступшь та/або вчене
звания (до 6 вересня 2019 р. для початкового
р!вня з урахуванням педагопчних
прац!вник!в, як! мають вищу категор!ю)

50

90

+40

25

38,7

+13,7

—

“

“

1) дослщницькоТ, управл!нсько1, innoBaniftHoi
або творчо'! роботи за фахом

15

38,5

+23,5

2) практично!-роботи за фахом

-

-

-

2) як! мають науковий ступшь доктора наук
або вчене звания професора
3) яю мають науковий ступшь доктора наук та
вчене звания
5. Проведения лекцш з навчальних дисциплш,
що забезпечують формування професшних
компетентностей, науково-педагопчними
(науковими) пращвниками, яю е визнаними
професюналами з досвщом роботи за фахом
(мшмальний вщсоток визначеноТ навчальним
планом к!лькост! годин)

Го л о в а

KOMicii

Л.А. Горошкова

6. Проведения лекцш, практичних,
семшарських та лабораторних занять,
здшснення наукового кер1вництва курсовими,
дипломними роботами (проектами),
дисертацшними дослщженнями науковопедагопчними (науковими) пращвниками,
pieeHb науковоУ та професшно'У активное™
кожного з яких засвщчуеться виконанням за
останш п’ять рошв не менше трьох умов,
зазначених у пункп 5 примНок

пщпункти 1-16
пункту 5
примИок

пщпункти
1,2,3,4,5,6,7,8.
9,10,11,
12,14,15
пункту
5 примггок

7. Наявшсть випусковоУ кафедри i3
спещально'У (фаховоТ) пщготовки, яку очолюе
фах1вець вщповщноУ або спорщненоУ науковопедагопчноУ спещальностп
1) з науковим ступенем доктора наук та
вченим званиям

-

-

-

2) з науковим ступенем та вченим званиям

+

+

-

3) з науковим ступенем або вченим званиям

-

-

-

8. Наявшсть трудових договор1в (контракте) з
yciMa науково-педагопчними пращвниками
та/або наказ1в про прийняття Ух на роботу

+

+

”

2.Технолопчш вимоги
щодо матер!ально-техшчного забезиечення осв 1тньо-професшно 1 д1яльност1 у сфер1 вищоУ
оевгги

Провадження освНньо-професшноУ д1яльност1
5. Забезпеченють комп’ютерними робочими
+
м1сцями, лаборатор!ями, полшонами,
обладнанням, устаткованням, необхщними
для виконання навчальних плашв

+

”

З.Технолопчш вимоги
щодо навчально-методичного забезиечення освп-ньо-професшноУ д1яльност! у сфер1
ВИIII01 освгги

Провадження освНньо-професшно'У д1яльносп
3. Наявшсть робочоУ програми з кожно'У
навчальноУ дисциплши навчального плану

+

+

-

4. Наявшсть комплексу навчальнометодичного забезпечення з кожноУ
навчальноУ дисциплши навчального плану

+

+

-

5. Наявшсть програми практично'У пщготовки,
робочих програм практик

+

+

-

6. Забезпечешсть студенПв навчальними
матер1алами з кожноУ навчальноУ дисциплши
навчального плану

+

+

-

Голова K O M icii

Л.А. Горошкова

7. Наявшсть методичних MaTepianie для
проведения атестацп здобувач1в

+

+

-

4. Технолопчш вимоги
щодо шформацшного забезпечення освггньо-професШноУ д1яльност1 у сфер1 вищо'1 освети

Провадження освггньо-професшно! д!яльност!
3. Наявшсть офщшного веб-сайту закладу
освгги, на якому розмщена основна
шформащя про його д1яльшсть (структура,
лщензи та сертифжати про акредитащю,
освЛня/освкньо-наукова/
видавнича/атестацшна (наукових кадр!в)
д!яльшсть, навчальш та HayKOBi структурш
пщроздши та IX склад, перелж навчальних
дисциплш, правила прийому, контактна
шформащя)

+

+

4. Наявшсть електронного ресурсу закладу
освЛи, який М1стить навчально-методичш
матер1али з навчальних дисциплш
навчального плану, в тому числ! в систем!
дистанцшного навчання (мшмальний
вщсоток навчальних дисциплш)

60

60

Голова експертноТ комки:
-професор кафедри шдприемництва,
менеджменту оргашзацш та лопстики
Державного вищого навчального закладу
«Запор1зький нащональний ушверситет»,
доктор економ1чних наук, доцент

Л.А. Горошкова

Експерт:
-завщувач кафедри економ1чно1 Teopii
та шдприемництва Державного вищого
навчального закладу «Приазовський державний
техшчний ушверситет»,
кандидат економ1чних наук, доцент

Л. Г. Капранова

В. М. Бабаев

Голова KOMici'f

Л.А. Горошкова

Державш вимоги до акредитащ! спещальносгп
ПОРШНЯ ЛЬНА ТАБЛИЦЯ
критерпв та вимог до акредитащУ
за осв1тньо-професшною програмою Економша та оргатзащ я б1знесу
i3 спещальносгп 076 Пщприемництво, торпвля та 6ip>KOBa д1яльнють
галуз1 знань 07 Управлшня та адмшютрування

Назва показника (нормативу)

Значения
показника
(нормативу)
за освЕшм
ступенем

Фактичне
значения
показника

Вщхилення
фактичного
значения
показника вщ
норма
тивного

Я ккш характеристики пщготовки фах1вшв

6. Умови забезпечення державно!- гаранта
ЯКОСП ВИЩ01 OCBiTH

6.1. Виконання навчального плану за
показниками: перел1к навчальних
дисципл1н, години, форми контролю, %
6.2. Шдвищення квал1ф1кацп викладач1в
постшного складу за останш 5 роюв, %
6.3. Чисельн1сть науково-педагог1чних
(педагопчних) прац1вник1в, що
обслуговують спец1альн1сть i працюють у
навчальному заклад1 за основним м1сцем
робота, як1 займаються вдосконаленням
навчально-методичного забезпечення,
науковими дослщженнями, п1дготовкою
пщручник1в та навчальних пос1бник1в, %
7. Результата осв1тньо-профес1йно!
д1яльност1 (р1вень п1дготовки фах1вц1в),
не менше, %
7.1. Р1вень знань студенЛв з гуман1тарно!
та соц1ально-економ1чно! пщготовки:
7.1.1. Усшшно виконан1 контрольн1
завдання, %
7.1.2. Яюсно виконан1 контролып
завдання (оц1нки «5» i «4»), %
7.2 Р1вень знань студенЛв з природничонауково! (фундаментально!) пщготовки:
7.2.1 Усшшно виконаш контрольн1
завдання, %

7.2.2 Яюсно виконан1 контрольш
завдання (оц1нки «5» i «4»), %

7.3. Р1вень знань студенЛв 3i спец1ально!
(фахово'О п1дготовки:
7.3.1. Усшшно виконаш контрольш
завдання, %
Голова KOMicii

100

100

100

100

100

100

90

100

+10

50

75,0

+25,0

90

не
передбачено
навчальним
планом
не
передбачено
навчальним
планом

50

90

100
Л.А. Горошкова

-

+10

7.2.2. Яюсно виконаш контрольн1
завдання (оц1нки «5» i «4»), %
8. Оргашзащя науковоТ робота
8.1. Наявн1сть у структур! навчального
закладу наукових пщроздшв
8.2. Участь студенев у науков1й робоЛ
(наукова робота на кафедрах та в
лаборатор1ях, участь в наукових
конференщях, конкурсах, виставках,
профшьних ол1мшадах тощо)

50

78,2

+28,2

+

+

-

+

+

Голова експертноУ комiciY:
-професор кафедри шдприемництва,
менеджменту оргашзацш та лопстики
Державного вищого навчального закладу
«Запор1зький нацюнальний ушверситет»,
доктор економ1чних наук, доцент
Експерт:
-завщувач кафедри економ1чноТ теорп
та шдприемництва Державного вищого
навчального закладу «Приазовський державний
техшчний ушверситет»,
кандидат економ1чних наук, доцент

Л. Г. Капранова

2017 р.

« УЗ»
«3 експертними
Ректор

В. М. Бабаев

Го л о в а

KOMicii

Л.А. Горошкова

Результати виконання комплексних контрольних робгг пщ час роботи експертноУ KOMicii студентами за освПньопрофесшною програмою Економша та оргатзащ я б1знесу i3 спещ альнсхт 076 Пщприемництво, торпвля та б1ржова
д!яльшсть галуз1 знань 07 Управлшня та адмшютрування Харювського нацюнального ушверситету MicbKoro
господарства iMeHi О.М. Бекетова
№
п/п

1

Дисциплша

Шифр i назва
спец1альност1

Абсолют Яюс Серед
Одержали оцшки при самоанал1з1
Кш-ть Виконували
на
ККР
нш
ть,
Трупа студен Кшycnimmc
бал
%
%
пв
4
%
%
2
%
3
%
5
ть, %
ть
1.1. Цикл загально'1 пщготовки

076
Методолопя Пщприемництво,
О si
наукових
S
g
та б1ржова Ww pо
дослщжень торпвля
д1яльнють

Всього за циклом загальноТ пщготовки

16

16

100

6

37,5

6

37,5

4

25,0

-

-

100

75,0

4,1

16

16

100

6

37,5

6

37,5

4

25,0

-

-

100

75,0

4,1

1.2. Цикл професшноТ пщготовки
2

Ф1нансовий
076
ринок та
Пщприемництво,
б1ржова
торговля та б1ржова 2 2 —
но
д1яльшсть
д1яльнють
Ш<4

16

16

100

6

37,5

7

43,8

3

18,8

-

-

100

81,3

4,2

3

Нлектронна
076
комерщя у
Пщприемництво, ЧнОю
—
пщприемниць торпвля та б1ржова 2 се
НО
WfN
кш aiaabHocTi
д1яльнють

16

16

100

5

31,3

7

43,8

4

25,0

-

-

100

75,0

4,1

32

32

100

11

34,4 14 43,8

7

21,8

-

-

100

78,2

4,1

Всього за циклом професшноТ пщготовки
Г олова експертноТ KOMicii':

- професор кашедри пщприемництва, менеджменту оргашзацш
та лопстики Державного вищого навчального закладу
«Запор1зький нацюнальний ушверситет», доктор еконо

Л. А. Горошкова

Експерт:

- завщувач кафедри економячно!' Teopii та пщприемн
Державного вищого навчального закладу «Приазов!
кандидат економ1чних наук, доцент
« (Ь »
'lUViOJU
2017 р.
«3 експ(

ии ушверситет»,

--"Л. Г. Капранова

[ми висновками озиайомлений»:

Ректор

В. М. Бабаев
Голова KOMicii

Л.А. Горошкова

