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BиСHoBки

ексПepTнoiкoмiсiТrцoдoaкpеДитaцii
дiяльностi з нaДaIIHяосвiтнiх ПoсЛyг
пiДгoтoBки мaгiстpiв
Пpoгрaгиoro
зa oсвiтHЬo.Пpoфeсiйною
Елeктpичнi сисTeп{иi кoмплeкси TрaIIсПopTtIихзaсобiв
141 ЕлекTpoенерЦеTикa' еЛeкTротеxнiкa Ta eЛeкTрoмеханiкa
гaлyзi ЗнaнЬ 14 EлекTpиЧHa iнженеpiя
y ХapкiвсЬкoмy нaцiонaЛЬнoМyyнiвеpситетi мiського
гoсПoДapсTBaiменi O.M. Бекетовa

z
ЕксПЕPTI{иЙ BисIIoBoк
aкpеДиTaцiйнoi eксПepTиЗи щoДo пiДгoтoBки мaгiстpiв
зa oсвiтнЬo.Пpoфесiйнoю ПpoгpaМoю Електpичнi систeми i
кoMПЛекси TpaнсПopTIIихзaсoбiв iз спецiaльнoстi 141
ЕлектpoeнеpгeTикa' eЛекTpoтехнiкa Ta eЛекTpolt{ехaнiкaгaлyзi
ЗнaнЬ 14 ЕлeкTpиЧHa iнжeнeрiя
y ХapкiвсЬкoмy нaцioнaЛЬнoмy yнiвеpситeтi
мiськогo гoсПoДapсTBaiменi o.M. Бeкeтoвa
Згiднo з Пoлoя<ен[IяMПpo aкpеДитaцiro BищИx нaBчaЛЬниx ЗaкЛaдiв i
спецiaльнoстей y Bищиx IIaBчaЛЬних ЗaкЛaДax Ta BищИx пpoфесiйниx
yЧиЛиЩaх, ЗaTBrpд{x{ениМПocTaнoBolo Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 9
сrpПrrя 2001 p. J$ 97B, зi змiнaми, BIlесrHиМи згiднo з ПoстaнoBaMи Кaбiнетy
э 2 вiд
М i нi с тpiв У к paТ н и Jю 1 1 2 4 в iд 31.10.2011 p., J']Ъ801 вiд 15.08.2012,J\г 69
1 8 . 0 9 . 2 0 1 3p. , Jю 5 0 7 в iд 2 7 .05.20|4 P ',.Гa Зa H aкaЗoм Мiнiст еpсTBa oс в i ти i
rrayкИУкpaТни J\Ф405 вiд 08.\2.20111p., rксПrpтнa кoмiсiя МiнiстеpОTBa oсвiти
i нayки УкpaТни y склaдi:

сисTrМ
Ciн.ryк Oлег Mиколaйoвич _ зaвiдyвauкaфедpиrЛrкTpoМеxaнlчt{иx
aBToМaTизaцiiB ПpoМИслoвoстi i нa тpaнспopтi
!еpNсaвнoгo BищoГo нaBЧaЛЬнoГo ЗaкЛaДy
<КpивopiзькиЙ, нaцioнaльниir yнiвеpсиTеT))'

iffiH.
Aндрiснко

Петpo

ГoЛoBa
нayк'пpoфесop'
теxнiчниx

зaвiдyвav кaфедpи еЛекTpиLIнихTa
lмитpовин
aпapaтiв
Зaпopiзькoгo
еЛrкTpoнниx
нaцioнaлЬнoГo технiчнoгo yнiвеpсиTеTy,
ЦoкTopтеxнiчниx нayк' пpoфесop,екcПеpT

У пеpioд з 18.|2,2017 p. Пo 20.|2,2017 p. BкЛЮЧнopoЗГЛЯнyЛaпozцaнi
ГoсПoДapсTBa
нaцiонaлЬIIиM yнiвеpсиTrToM мiськoгo
Xapкiвським
iменi o.М. Бекетoвa мaтеpiaли i безпoсеpеДrrЬoB нaвЧaЛЬнoМyзaклaДi
пеpевipилaДoсToBipнiстьiнфopмaцii, щo ПoДaнa Дo Miнiстеpствa oсвiти i
стaн кaДpoвoГo,
нayкИ УкpaТни paЗoМ iз зaявolo нa ПpoBеtенllяaкprДИTaцiТ,
iнфopмaцiйнoгo
мaтеpiaльнo-теxнiчHoГo' нaBчaЛЬнo-МеToДИЧнoГoTa
Пpoцrсy' вiДпoвiДнoотi освiтньoТ
зaбезпечення HaBЧaЛЬHo-BиxoBI{oгo
дiяльнoстi деprкaBниМ BИМoГaМ Щo.цo пiдгoтoвки фaхiвцiв ЗaЯBЛеHoГo
o с в i т н ь o г po i в н я .
oцiнroBaннякoмiсiя кolIсTaTyс:
У пiдсyмкy кoMПЛексyексПеpTIIoгo
ГoлoвaкoмiсiТ

o. M. Ciнuyк

1. Зaгaльнa хapaкTеpисTикaoсвiтньоi Дiяльностi Хapкiвського
iменi o.M. Бeкетовa
нaцiонaлЬнoгoyнiвеpсиTеTyмiськогo ГoсПoДaрсTвa
Хapкiвський нaЦioнaльниil yнiвеpситет мiськoгo гoсПoДapсTвaiменi
o. M. Бекетoвa (ХHУМГ iм. o. M. Бекетoвa) зaснoвaътийy 1922 Poцi с
ЗaкЛaДoМ,щo ГoTy€ фaxiвцiв y
нaйстapirпиMB Укpaiнi BищиM IIaBчaЛЬHиМ
гaлузi мiськoгo ГoсПo.цapсTBa.
MiнiстеpсTByoовiтиi нayки
ХнУМГ iм. o. M. БекетoвaпiДпopЯДкoBaнo
iм. o. M. Бекетoвa
УкpaТни. opгaнiзaцiйнo-пpaBoBaфopмa ХнУMГ

- деprкaвнa.
Деp}кaBFIиiтвиЩиЙ IIaBчaJIЬниЙ зaклaД,.Фopмa BЛacнoсTi

нaцioнaлЬнoГo yнiвеpсиТrTy мiськoгo
Pектop
Хapкiвськoгo
ГoсПoДapcTBaiменi o.M. Бекетoвa Бaбaeв Boлoдимиp MикoлaйoвИч
шpемiТв
yпpaвлiння,пpoфесop,Лaypеaт Деp)кaBlroТ
ДoкTopнayк З ДеpжaBIIoГo
бyлiвельникУкpaТни,ПouеcниЙ ГpoMaДЯFrин
гaлyзi apxiтектypи,Зaслyя<ений
iнженеpнoТaкaДемiТ.
мiстa Хapкoвa, aкa.цемiкMiх<нapoДнoi
Ha пoсaДi pектopa ПpaцЮr з 2011 poкy' aBTop tloнaД 100 нayкoBиx
poбiт,винaxoдiBTa ПaTентiв.
УнiвеpсиTеToМПpoTягoМбiльrш як 90-piuнoТiстopiТ свoгo iснyвaння
зpoбленoзнaчний BI{rсoкy сTвoprнняi poзвИToкнaцioнaльнoТмyнiципaльнoТ
чaсy пiдгoтoвлrнoПoнaд100тис. фaxiвЦiв.
сиcTеМи.Зa цей пpoмi>кoк
Bипyскники yнiвеpсиTеTy кopисTyIoTЬся ПoПиToМ I{a пpoвiдниx
c.ГBa,y сфеpi ПoсЛyГ' зaймaroть кеpiвнi
пiдпpисмсTBax мiськoгo ГoсПoДap
B opГaнax
гoсПoДapсTBoМ'
ПoсaДиB сисTеMiyпpaвлiннях{иTЛoBo-кoМyнaЛЬнИМ
yпpaвлiння.
мiсцевoгoi деp>кaBIIoГo
У 2008 poцi ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa пpoйшoв ЧеpГoByДrpх{aBIIy
aкpеДиTaцiiоi pirпенням ДAК УкpaТнивiд 1 ЛиПня2008 p. (пpoтoкoлJ\Ъ72)
зa IV piвнем (сеpтифiкaт:сеpiя PД- IV N9 2124481
визнaниЙaкpеДИToBaHиМ
вiд 05.06.20l3p.).
в
нopМaTиBнoТ
BiдпoвiднoДo BИМoГМoH Укpaiни, ДiroчoТ
дoкyментaцiТ
yнiвеpситетi, ПpoBе.цrнo poбoтy Пo пеpеoфopМЛеHHroy BсТaHoBЛенoМy
ПopяДкyлiцензii нa oсвiтнro Дiяльнiсть тa сеpтифiкaTиПpo
ЗaкoнoДaBcTвoМ
(Пеpелiк 2015 p.). BiдпoвiДнoнaкaЗy
aкprДиTaцiюзa ItoBиМиспеЦiaльнoсTяMи
лiцензiй>
MoH УкpaТни Nэ I22-л вiд 09.06.2017p. (ГIpo пеpеoфopМЛеt{ня
Хapкiвський нaЦioнaльний yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTвaiменi o.М.
освiти
Бекетoвa\,{aсПpaBoнa зДiйсненняосвiтньoiДiяльнoс:t.i
у сфеpi виIl1oТ
п'taг.iс.t.рiв.
спецiaлiстiв, бaкaлaврiв, сгlеЦiarriс.t-iв.
NloЛo.цшrиX
пi,U.t.l.говки
доктopiвфiлософii.
l{Ba
.{о склaДy УнiвеpсиTеTy сTpyкTyp}loBXollЯТЬ]вiсiм (lartyль.ге.лiв.
Ta еЛекTpомеxaнi.trlий,нaвЧajlЬI{O-ttayковий
ttо;lеДxti- xtитЛoBo-ltoMyHaльний
iшстtатут
itlститyr: пiдготoвки кaдpiв вищoТ квaлiфiкaцiТ, нaвuilЛЬ}{o-l.{аyкoвий
гtiсля:lt,tплошrнoТoсвiти,

ЗaoalнoГo (дистaнцiйнoгo)

IIaBtttii_lIlяl.а ltiдвitillсlIIlЯ

гa
oсвiти i кap,срИ,Нayl(ot]o-Дoсjli/lнi
квaлiфirtaЦiТ'
ЦентpдoyнiвspcиTrTсЬкoТ
.гис.
пoнaД9
осiб.
cTy.центiв
irrrrliпiдрозДiли.ЗaгaльнaчисельнiсTЬ
B цiлoмy нa aнaлiзyсмийчaс УнiвеpсиTrT нaДa€ oсвiтнi ПoсЛуГИHa
piвнi зa 2I спецiaльнiстюз 48 oсвiтнix пpoгpaм'B ТoN{yчислi
бaкaлaвpсЬкoМy
ГoловaкoмiоiТ

o. M. Ciнuyк

i 5 oсвiтнix пpoгpaм зi скopoчеHиМ теpмiнoм HaBчaI{нЯ.
Ha мaгiстrpcЬкoМy piвнi пiдгoтoвкa здiйснroСTЬсЯзa |] спецiaльнoсTЯMи
пo 39 освiтнiм ПpoГpaMaм,5 з якиx oсвiтньo-нayкoвi.
ПiДгoтoвкa ДoкTopiв фiлoсoфiТздiйснtoсTЬсЯзa |4 спецiaльнocTяMи.
13 Унiвеpситетi TaI(o)кнaBчaIoTЬсяб.llизькo 400 iнoземцiв з 23 кpaТrt

свiтy.

3ttiк.llивим acПекTol\4' y Дiяльностi Унiвеpсите.гy сl мiяtнapоДНс
спiiзробiтнIlЦTBo.Унiвеpситет пiдтpимyс тiснi нayкoвi Й дi;roвi l]tl,ЯЗКиЗ
BишIиМи

нaBчaлЬFlиМи

ЗaкЛaДaпаи,

IiayкoвиМи

Ta

,llослil.iниllЬI\ИMи

оpгaнiзaцiями бaгaтьoх кpaТн свiт1,, y ToMy чис.iti Bе;rикoi Бритaнii,
Нiшце.t.Iини,Кaнaди, БoлгapiТ, Пoльщi, ЧехiТ, ФpaнцiТ, tШвецiТ Ta iнrшllx.
УнiвеpсиTrТ € чЛенoМ Mbкнapoднoi aсoцiaцiТ yнiвеpситетi,в,1\,{0рr}](
ittстl.tтутiв
ГpсlNl?}llсЬкoГo
aдмiнiстpyBaнН'Яldентpaльнoi.тaСxiднol' eвpопи. С посr.iйниш,l
yllaсПикoм мirкнapoД}IиХгpaнToBиХ ПpoГpaМ.
УнiвеpсиTеT Мaс ДoсTaTнIoмaтеpiaльнo-технiчнy бaзy, кoTpa щopiuнo
ПoПoBt{IoсTЬсЯнoBИMИ yuбoвими сПopyДaMи. B yнiвеpситетi poЗBиненa
сoцiaльнya iнфpaстpyкTypa. Стaн нaвЧaЛЬниx пpимiщень ХHУMГ
iменi
o. М. Бекетoвa вiдпoвiдaс сaнiтapнo-гiгiснiчним нopМaM, BиMoГaМ ПpaBИЛ
Пoжет(нoТ безпеки, будiвельним HopМaМ, Щo пiдтвеpлx{rнo вiдпoвiдними
ДoкyМеI{TaМи.Усi пpaцiвники Ta сTyдrHTи ДoTpиMyIoTЬся BиМoГ технiки
безпеки, виpoбниuoТ сaнiтapнoТ Ta Пoя{rxtнoi безпеки. HaвЧaЛЬнo-Bиxoвний
Пpoцеc зaбезпечениЙ ay.циTopнимфoндoм, aдмiнiсTpaТИBtlими i дoпoм iтсними

пpимiщеннЯМи.

Barкливoro скЛaДoBoloзaбезпечеHняHaBчaЛЬнo-BИxoBIIoгo
Пpoцrсy У
ХapкiвськoМy нaцioнaльHoМy yнiвеpситетi мiськoгo
ГoсПoДapсTBa
iменi o.M. Бекетoвa e сyчaснa бiблioтекa. З 2007 poкy ПpaцroС ЗaЛ
iнфopмaцiйнoгoсеpвiсy (електpoнниi'lчитaльний зaл). БезкoпlтoвнийДoсTyП
aвТoМaTИзoвaнi
poбoui мiсця тa
дo yсix pесypсiв в бiблioтецi зaбезПечyloTЬ
Зoнa Wi-fi ПoкpиTTЯ B yсix пpимiщеннЯХ бiблioтеки. Знaннy poЛЬ У
iнфopмaцiйнo-метoДИЧHoМy
зaбезпеченнi нaвчaльнoТpoбoти стyДентiв Тa
виклaДaчiв Зa ДисЦиплi}IaMИнaBчaЛЬHoГo ПЛaнy вiдiгpaс I]ифpовий
pепoзитopiй yнiвеpсиTrTy, якиЙ с oДниМ З кpaщиx B УкpaТнi Ta
y мiя<нapoДнoМy
ЗapеСсTpoвaниЙ
pесстpi ROAR.
Haвчaльнo-лaбopaТopнaбaзa BИПyскoBИхTa зaбезпечyЮЧиxкaфедp
пoвнiстrозaбезпечyеПpoBе.цr}Iня
ay.циTopниХ
ЗaHЯTЬнa сyчaснoMypiвнi, дaс
мoх<ливiсть шИpoкo BикopисToByBaTилaбopaтopне Тa ДеМoнсTpaЦiйне
oблaДнaння,технiчнi зaсoби нaBчaння'нaoчнi пoсiбники. Лекцiйнi ЗaFIЯTTя
ПpoBoДЯTЬся B ay.Цитopiяx yнiвеpсиTеTy, щo МaЮTЬ MyЛЬTиМедiйне
oблaднaння.
Haвчaльний ПpoЦес пiдгoтoвки мaгiстpiв iз спецiaлiзaцiТ, щo
aкpеДиTуСTЬсЯ,
зaбезпеuyе 1,2 виклaДaчiв з 4 кaфедp. Чaсткa }rayкoBoпеДaгoгiчt{иx ПpaЦiвникiв З "нayкoBиМи сTyПеllЯMи Ta BЧенИMИ ЗBaнitями, якi
зaбезпеuytoTЬ BикЛaIJaНHЯлекцiйниx гo.цИн, скЛaДaс 100 %.

ГoлoвaкoмiоiТ

o. М. Сiннyк

)

diяльнoсmi
Bucнoвoк:doкуменmu,якi забезпеuуюmьnpавoвi ocнoвu
в акpеdumацiйнiйсnpавi,
XHУMГ iл,t,О.M. Бекеmoва,кonii'якuх npеdcmавленi

ompLlмаmLt
iх кo^4nЛекmнiсmьmа злliсm dаюmь З^lО2у
doсn.toвipHu./|\u.
diяльнoсmi з nidzomoвкu л,tаziсmpiв За
,o,вin,'oo-npoфесiйнoю
уЯвЛеI-lня,щo зdiйснення oсвimньoi.
npozpсlл4oю Eлекmpuuнi сucl11ел4l! i кoлlnлексu
Eлекmpoенеpzеmuка,
141
cnецiальнoсmi
iз
|l1pсtнсnopmHuх засoбiв
EлекmpuчНа iнэtcенеpiя
еЛеКmpomехнiка mсl еЛекmpoл,lеханiкаzалузi Знсlнь 14
,
вidбуваemьсязеidнo cучаснuх oсвimнiх в1lJ|4o2
€

2. ФopмyBaння кoIITингeнTy стyдентiв зa oсвiTrrЬo-Пpoфесiйноto
зaсoбiв iз
Пpoгpaп{оroЕлeктpиннi сисTeMи i кoмплекси ТрaнсПopT}Iих
тa
сПeцiaльностi |4| ЕлектpоеtIеpгеТикa' eЛекTpотехнiкa
еЛекTpoMехaнiкa гaлyзi знaнЬ 14 ЕлектpичHa iнжeнеpiя
oсвiтньоКoнтинге,' .'yд.нтiв зa ДpyгиМ (мaгiстеpським) piвнем зa
ТpaнcПopTHиХ
пpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ Електpиuнi сисTеMи i кoмплекси
I4]1 ЕлектpoенrpГеTИкa' еЛrкТpoTехнiкa Ta
зaсoбiв iз спецiaльнiстi
iнх<енеpiя вiдпoвiДaс
еЛrкTpoМеxaнiкa ГaЛyЗi ЗHaнЬ 14 Електpичнa
лiцензiйнoмy oбсягy пiдгoтoвки, якиiт скЛaДaB 30 oсiб ДеннoТ фopми
нaBЧaння.
i кoмпЛекcИ
У 2o16 poui нa oсвiтн}о Пpoгpaмy Електpoмеxaнiчнi системи
еЛекTpoTеxнiкa
TpaI{сПopTнихзaсoбiв iз спецiaльнoстi 141 Е,лекTpoеHеpГlTикa,
ПoДarro4.7 зaяв
Ta rЛекTpoмеxaнiкa гaлyзi З}IaнЬ14 ЕлектpИЧHa iня<енеpiябyлo
нa30мiсцьлiцензoвaHoГoобсягy,ЗниxпpийнятorraДrннyфop*yнaBчaHнЯ
17oсiб.
50 мiсць
У 2017 poui лiцензiйниiц oбcят деннoТ фopми нaBЧaHня скЛa.цaB
нaBЧaFIня
нa Яки бyлo ЗaprссTpoвallo 7.7 зaяв.З ниx пpийнятo }raДеFI}Iyфop*у
H0 ПrpеBИщyс
2з oсoби. oбсяг стy.Центiв, лpиЙнЯTИx Ha llaBЧaння,
тaбл' 2.1.
лiцензoвa ниЙ. fинaмiкa змiн кoнтИнГеIrTyстуДентiв нaBr.ценaу
Тaблlцця2.I
Пo кaзники фopмyв aНrтЯкoHTиtIгентy стуДентi в
кoМПЛексИ
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoroПpoгpaMoюЕлектpичнi системи i
TpaнсПopTнИxзaсoбiв зi спецiaльнoстi 141 ЕлекTporнrpГеTИкa'
.,.n,poiеxнiкa Ta rnекTpомеxaнiкa.гaлузi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧF{a
1Hжrнrplя

Пoкaзник

2 0 1 6p i к

2 0 1 7p i к

Лiц.",o*uний oбсяг пiдгoтoвки(деннoТфopми)

(зaочнoТ
фppщд

Пpийнятo Ha НaвЧaннЯ,BсЬoГo (осiб)
o дeHHa

фоpмa
Зa
T.Ч.
B
Дер)кзaМoBЛенняМ:
. зaoЧHa
фоpмa
B T.Ч. зa Деp}к3aМoBЛенняM

ГoлoвaкoмiсiТ
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. Е{aГopoДжениxМr.цanяМи' aбo Tих, Щo oTpиMaли
ДиПЛoMЗ BiДЗHaкoЮ
. Taкиx, якi пpoйrпЛи.цoвгoсTpoкoByпiдгoтoвкy i
пpoфоpiснтaцiro
. зapaХoBaних нa пiльгoвиx yМoBaХ, З якИМи yклaденi
ДoГoBopИнa пiДгoтoвкy
ПoДaно ЗaЯBЗa фоpмaми нaBЧaння
. ДеHHa

т^

5

. iнtпi фopми нaBЧaI{ня(зaoчнa фoомa)

зaМoBЛеннЯ
Кoнкyрс aбiтypiснтiвнa мiсця .цеp)кaBнoГo
. oчнa фopмa
. iнrпi фopми нaBЧaння(вкaзaти.зa Якoю фopмoro)
Кiлькiсть BИПyскникiвBHЗ I-II piвнiв aкpедитaцtТ,
пpийнятиxнa скopoЧrнийтеpмiн нaBЧaннянa
. леHнy фop'y
. iнtпi фopми (вкaзaти.Зa Якolo фopмoro)
Фopмyвaння

кoI{TиtIгеtITy

cTy.цеHTiB

Зa

41

17

2
1

4

oсBiTнЬo-ПpoфесiйнoЮ

ПpoГpaMolo Електpиuнi сиcTrМи i кoмплекcи TpalrcПopTнИx зaсoбiв iз
сПецiaЛЬHiстro |4I ЕлектpoенrpГеTикa' еЛrкTpoTеxнiкa Ta еЛекTpoМrxaнiкa
ГaЛyЗi ЗнaFIЬ 1'4 Електpиuнa iня<енеpiя зДiйснroсться вiДпoвiднo Дo Умoв
пpийoмy Дo BИЩих нaBчaлЬHИx зaклaдiв УкpaТни Ta Пpaвил пpийoмy лo
ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГo yнiBrpсиTrTy мiськoгo ГoсПoДapсTBa iменi
o. М. Бекетoвa' ПoГoДxtениx з МiнiстеpсTBoM oсBiTи i нayки УкpaТни Ha
пoтoчний piк, з ЧИcЛaBиПycкHикiв УнiвеpсиTеTy Ta BиПyскникiв iнrших BищиX
ЗaкJ]aДiв,якi oTpиМaЛисTyПiнЬ бaкaлaвpa aбo cПецiaЛiсTa.
Е{aBЧaЛЬниx
Кaфелporo <ЕлектpиЧHИr4 TpaнсПopT)) здiйснroсться цiлеспpямoBaнa
poбoTa щoДo фopмyвaнHЯ кoнTиIIГrнTyсTyДеIrTiB
Bucнoвоl<: еКСnеpmHа Кoлliciя кoнсmаmус, tцo навеdенi у спpавi dанi
ЗасвidчуЮmьdoсmаmньo якicнi noкаЗнuкu npuйoл'lусmуdенtпiву л,tаziсmpаmуpу
Елекtllpuннi
XHУMГ iлl. О.M. Бeкеmoва За oСвimHьo-npoфеciйнoюnpozpсlл4Окl
iз
сп,ецiальнoсt,tli
кoлlnЛеКcu mpанcnОpmнuх заcoбiв
сuсmелru i
l4l ЕлекnоpОеHеpzеmuКа,еЛеКmpОmехнiка mа еЛеКmpoл,tеханiкаzал.vзi Зl1аl'tь
l4 Елекmpuчr1а iнaсенеpiя, ЩО забeзnеuус вidnoвidнuй piвень вidбopу н(]
аl1l1яnоа фopлlуванt-tякoнmuHеенmуcmуdенmiв,
Нс1вЧ
3. Змiст пiДготовки фaхiвцiв зa oсвiтньо-пpофесiйноtо ПpoгрaмoЮ
Електpичнi системи i кoМПЛекси TpaнсПopTttих Зaсoбiв iз спецiаЛЬ}IoсТi
141 ЕлекTpoенергеТикa' eЛeкTpoTexнiкa Ta еЛeкTpoмехaнiкa гaлyзi знaнь
14 ЕлeктpиЧнa iнжeнеpiя
Пiдгoтoвкa MaГicTpiв зa oсBiTнЬo-пpoфеоiйнoЮПpoГpaMolo Електpи.rнi
спецiaльнoстi
iз
TpaI{сПopTIIих зaсoбiв
i
кoмпJIекси
cисTеМИ
141 ЕлекTpoеHеpГеTикa, еJlекTpoTехнiкa Ta еЛекTpoМеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ

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

ГoлoвaкoмiсiТ

o. M. Ciнuyк
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Ta
TpaнсПopTy, сХBaЛrнoЮ Hayкoвo-MеTo.цичHoIo paДoЮ yнiвеpситетy
Bченoro paДoЮxHУMГ iм. o.M. Бекетoвa.
ЗaTBеpД}кеHoro
Haвчaльн иЙ гrлaн пеpедбauaе пiДгoтoBкy фaxiвцiв З еЛrкTpИЧt{иХсисTеМ
TpaнсПopTHиХзaсoбiв З нopMaTиBI{иМтеpмiнoм HaBЧaннЯ - 1 piк 5 мiсяцiв.
Haвчaльниi.l п.лaнпoбyДoвaниЙ зa сrмесTpoBoto сисTеМoroTa BкЛЮчaе2 Цикли
Дисциплiн (зaгaльнoТ пiДгoToBки, пpoфесiйнoi пiДгoтoвки), ЗacBoсHнЯ ЯКИr'
зaбезшеuyrотьфopмyBaння фaхiвцiв вiДпoвiДнoТквaлiфiкaцiТ. Bсi дисциплiни
нaBчaЛЬнoгoПЛaнy BЗaсMoПoв'язaнiмiж сoбoro зa змiсToM Ta зa пoслiДoвнiстro
BИBЧеtIFtя.

I{икл пpoфесiйнoТ пiдготoвки пеpедбauaс фopмувaння y фaxiвцiв

пpoфесiйних кoMПеTrIIтнoстей, yмiнь .Гa нaBичoк Зa paxyнoк сy.raснoТ
МlToдики BИкЛaДaння Ta iннoвaцiйних пpинципiв BиBЧlння нaсTyПI]ИХ
Дисциплiн: кIнфopмaцiйнi теxнoлoгiТ Нa тpaнспopтi>, <ПpoектyBaння
цифpoвиx cисTеМ кеpyBaHHЯ))' <<Кoмп'toTrpнеПpoекTyBaHHЯ rЛrкTpИчниХ
МaшIин))'<CпеЦiaльнi електpoПpиBoДиTpalrсПopTнИxзaсoбiв>, <Спецкypс (зa
TrМaTИкoю мaгiстеpськoТpoбoти)>, кoxopoнa пpaцi в гaлyзi>
Bибipковa чaсTИнa нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy кoнкpеTиЗyс Ta ДoПoBнioс
oбoв'язкoвy чaсTинy i вклroчaс цИкЛ Диcциплiн пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки
сaмoстiйнoгo вибopy cTyДентa.[o ДисциплiH сaMoсTiйнoгo вибoрy нaЛе}кaTЬ:
<AвтoмaтиЗoBaнr ПpoекTyBaH[Iя еЛекTpoМеxaнiчниx сисTеM)), <Tягoвий>
еЛrкTpoПpиBoД))' <<Pемoнт TpaHсПopTlIиХ зaсoбiв>, <<Електpooблaднaння
rЛrкTpoМoбiля>>, <ЕлектpoTеxнoЛoГ1чнl yсTaнoBкИ>)' <!iaгнoстичнi
кoMПЛекси>>.
педaгoгiннoТ,
ПpoBrtення
Haвчaльним
ПЛaнoМ
пеpедбauенo
ДoслiДницькoТ Ta ПrprДДиПлoмнoТ ПpaкTики Ta BИкoнaннЯ мaгiстеpськoТ

poбoти.

Зaгaльний

oбсяг

нaBЧaЛЬнoГo IIaBaIITa)кrннЯ згiДнo

З

нaBЧaЛЬнИМ

ПЛaнoМскЛaДaС2100l90 (гoдин/кpедитiв),y ToМy числi oбoв'язкoвa ЧaсТинa2025l 67,5 (гoдин/кpедитiв),вибipкoвa _ 615l22,5 (гoдинlкpедитiв).
Пo зaкiнЧенн}o нaBЧaння сTyДеHTиЗaxищaЮть мaгiстеpсЬкy poбoтy, зa
pеЗyЛЬTaТaMи
ЗaхисTy якoТпpисBoIoсTЬсЯступiнь мaгiстpa.
Bltcнoвoк: еКcnеpmна кoмiciя ЗаЗнача€ , щo nidzomoвка фахiвцiв За
oсвimньo-пpoфесiйнoro npozpсIJvxoЮEлекmpuuнi сuсmе^lu i кoмnлекcu
] 4 ] Елекmpoеl1еpтеlnuка,
iз
I11pаHсnopmнuх засoбiв
сnецiальнoсmi
iнэtсене1эiя
еЛе|{mpornехнiкаmа еЛекmpoлцеханiкаzалузi ЗнаHь 14 ЕлекmpLLч|-tа
вidбувасmься вidno вidнo d o чuннoi.нopмаmuвнoi.б азu вuщoi.o c вi mu.
4. oргaнiзaцiйне Ta IIaBчaЛЬнo.MеToДиЧнезaбезпечеttня нaBчaЛЬнoBихoBHoгo Пpoцесy Зa oсвiтньo.пpoфесiйнoю ПpoГpaмoю Електpиuнi
iз
спeцiaльностi
кoмпЛекси
TpaнсПopTIIиx зaсобiв
сисTеMи i
141 ЕлекТpoеHеpгеTикa' електpотехHiкa Ta еЛекТрoп{ехaнiкaгaлyзi знань
14 ЕлектриЧHa iнrкенеpiя

l oЛoBa кoМlcll
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op zсtнiза цiя н авuал |'нo- вaхo вн oZo np o цecу
У ХHУМГ iм. o.М. Бекетoвaщopiuнo poзpoблroСTЬсЯ
Ta ПoГoДжyСTЬсЯ
гpaфiк нaBчaЛЬнoГo ПpoЦесy, poбoui нaBчaЛЬнi плaни спецiaльнoстей.
Кoя<нoгoсеМесTpyскЛaДaсTЬся
poЗкЛaД,ЗaНЯTЬ
aкaдемi.rниxГpyП.{oдеp>кallця
гpaфiкy I{aBчaЛЬHoГoПpoцеcy Ta poЗкЛaДy ЗaняTЬ кoнTpoЛЮe ДекaI{aT
фaкyльтетy.
Пpи пpoвеДеннiнaBчaЛЬHo-BихoBHoГo
Пpoцесy ЗaПpoBaДжyЮться
нoвi
TеxнoЛoГiТ
нaвчaння'ЗoкpеMaTеxнoлoгiiдистaнцiйнoгoнaBчaFII]Я
Moodlе.
H авчальн o-Лtеmodшчнe з абeзn eчeн ня н авчаЛьн o2o np oцеcу
Д,ля кo>tснoТ
дисциплiни нaBчaЛЬнoГoПЛaнy poзpoбленo кoМПЛrкс
нaBЧaЛЬЕio-МrToДиЧнoГo
зaбезпечення,
y якoМy ПprДсТaBленi:
- нaBчaлЬнaПpoгpaмa(нopмaтивний
ДoкyМrlrTУнiвеpситетy) i poбoнa
HaBЧaЛЬнa ПpoГpaМa' склa.цoBиМи ЧacТИНaNIИякоТ с oПис нaвчaльнoТ
диcщиплiни, зaплaнoвaнi prЗyЛЬTaTи нaBчaIIня' ПpoГpaMa' cTpyкTypa
(темaтинrтиЙллaн) нaвчaльнoiДисциллiни,TеMи семiнapсЬкИx(пpaктиuниx,
лaбopaтopниx) ЗaНЯТЬ,ЗaвДaння Д,ЛЯ сaмoстiйнoТ pобoти, iнjивiдyaльнi
ЗaBДaннЯ' MеToДи кo}ITpoЛro,схlМa Hapaxyвa}rHябaлiв, pекoМrнДoBaнa
лiтеpaтypa(oснoвнa,дoпoмiжнa),iнфopмaцiйнipесypси B Iнтеpнет;
_ нaBЧaЛЬний
кoнтент (кoнсПекTлекцiй);
_ ПЛaНИПpaкTичниx(семiнapськиx) ЗaLIЯ^ГЬ'
ЗaBДaнняДля лaбopaТopнИХ
poбiт,сaмoстiйнoТ
poбoти;
- ПИTaЕiHя,
зaдaнi,ЗaBДaHнЯДnЯПoToчнoГoтa пiдсyМкoBoГoкoнТрoЛro
ЗнaнЬi вмiнь стyдентiв;
ЗaBДaнHя кoмплекснoТ кoнтpoльнoТ poбoти, пiсля aтестaцiйFIoГo
мoнiтopингyнaбyTиХЗнaHЬi вмiнь З I{aBчzLIIЬнoТ
Дисциплiни.
lеpжaвнa aТecTaцiявипyскникiв спецiaльнoстi ПpoBoДИTЬcЯ.
У фopмi
ЗaхИсTy мaгiстеpськoi poбoти. tля пiдгoтoвкИ Тa ПpoxoД)кеl{ня
деprкaвнoТ
aтестaцiiBИПyскoBoroкaфедpoЮpoЗpоблrнaTеMaTикaмaгiстеpсЬкиxpoбiт тa
МеToДичHi
pекoмендaцiТ
Дo BикoнaHHЯмaгiстеpськoТpoбoти.
ПеpеддипЛoМнaПpaкTикaзa TеN4oIо
мaгiстеpськoТpoбoти вiдбyвaСTЬсЯ
y
ПpoекТних' виpoбни.lиx Тa нayкoBo-ДoслiДних opгaнiзaцiях згiДнo
ЗaTBrpД}кrнИx
ПpoГpaMТa yГoДпpo бaзи ПpaкTик.
H aвчaльнo-лaбopaTopIra
бaзa випускoвoТкaфедpи вiДпoвiДaспiДгoтoвЦi
мaгiстpiв, пoвнiстro зaбезпrЧyСПpoBrДеннялaбopaTopнихpoбi,r',ПpaкTичI{иХ
ЗaнЯTЬ,лекцiй з пpoфiлЬниx дисциплiн. Hayкoвo-пед{aгoгiчнiпpaцiвники
вoлoДiють iннoвaцiйними NIеToДaМи
нaBЧaнняi кoнтpoЛЮЗнaнЬ стyдентiв,
ЗaсТoсoByюTЬ
МyЛЬтимедiйнroбЛaДнaння
Ta зacoбиДистaнцiйнoТ
oсвiти'
У цифpoвoмy pепoзитopiТ УнiвеpсиTеTy poзмiщенo [IaBчaЛЬнoМеToДиЧHiмaтеpiaли, poзpoбленi BикЛaДaЧaМИ
кaфедp, щo зaбезпеuyють
нaBЧaЛЬний
пpoцес зa oсвiтньo-пpoфесiйнoюПpoГpaМoюЕлектpичнi системи
i кoмплекси TpaI{сПopTI{иx
зaсoбiв iз спrцiaльнoстi 141 ЕлектptlенеpГеTикa,
еЛекTpoTеxнiкa
Ta еJIекTpoмеxaнiкa
гaлyзi ЗнaнЬ14 ЕлектpИчнaiн>кенеpiя.
{oстyп виклaдauiв i стyдентiв Дo меpеx<i iнтеpнет, Як Д)кеpеЛa
irlфopпlaцii,
зaбезпечyloTЬ
спецiaлiзoвaнiкaбiнетиЗ кoмп'ЮТеpнoro
теxнiкoro.
ГoлoвaкoмiсiТ
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щo oбЛaДнaнaкaнaЛaМи ДoсTyПy' Ta ЛaбopaTopiТцентpy IIoBих iнфopмaцiйниx
TехFIoЛoГiйХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa.
Haукoва poбomа кафedpш mш науl<oваpoбomа cmуdeнmiв
Ha випyскoвiй кaфедpi зДiйснrоеться цiлеспpяМoBaнa poбoтa щo.цo
вiдбopy кpaщИx випyскникiв iз зaзнaченoi спецiaльнoстi З ПoДaЛЬшIИМ
F{aBЧaннямв aспipaнтypi Ta ЗaxисToМДисеpтaцiй.
Кaфелpa зДiйснroс HaBчaJ]Ьнo-MеToДичнy i нayкoвo-,цoслiДнИцЬкy
poбoтy, зaймaстьсЯ poЗpoбкoro iннoвaцiйниx ПporкTl{иx pirпень, якi пoДaлi
пyблiкyroться У мoнoгpaфiях Ta l{aвчaЛЬниx пoсiбникaх, сПpЯMoBaних нa
МrToДИЧне зaбезпеЧrHHя зa oсвiтньoro ПpoГpaмoro Електpиuнi сисTеМи i
кoМПЛексИ TpaнсПopTниx зaсoбiв iз спеЦiaльнoстi |4I ЕлектpoенеpГеTИкa,
гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧнaiн>кенеpiя.
еЛrкТpoTеxнiкaTa еЛекTpoмеxaнiкa>
Hayкoвi ДoсдiДх<еннякaфе дpи здiiаcHIoIoTьсяпiд кеpiв}iиЦTBoMДoкTopa
технiчниx Hayк, пpoфесopa I!еpбaкa Я.B., B нayкoBoMy дopoбкy ЯКoГo
монoгpaфiя, пoнaд 140 пyблiкaцiй, ПoнaД 20 aвтopcЬкиx свiДoцтв тa пaтентiв.
Пpoфесop ll{еpбaк Я.B. с чЛеIIoMCпецiaлiзoвaнoТвченoТPaДиД 64.050.15пpи
XapкiвськoMy нaцioнaлЬнoМy пoлiтеxнiuнoмy yнiвеpситетi зa спецiaльнiстro
05.09.12- rlarтiвпpoвiдникoвiПеpеTвoproвaчirЛекTpoенеpгiТTa Д 64.050.04 Зa
сп ецi aльн i стro 0 5 .22.09 _ Електp ичнуlil TpaнсПopT.
всеyкpaiнсЬкoмy кoнкypсi нayкoBИx cTy.ценTсЬкИx poбiт З
У
Кaменськy
М.
ПpoBoДИBсЯ У
якoГo
еЛекTpoМехaнiки, фiнaл
(!нiпpoдзеp>кинськy) У BесIIЯHoМy семестpi 2011 poкy, BЗЯIIИ yЧaсTЬ 1
стуltентiв. iх poбoти зaiтнялиoДнr Пrpше мiсце Ta ЧoTиpи .цpyГиxмiсця'
iм. o.M' Бекеmoва iснус i чimкo функцioнус
Bucнoвoк: в XHУMГ
l,Ipoцесу'.
баzаlllopiв11еваCuсmе^lаopzанiзацii.i кoнmpoЛroнсlвчаЛьr!О-вuхoвt1ОZo
HавчаЛьнo-л,tеmoduчнезабезпeчення t-lавчсlЛьнoZonpoL!есу За oсвitпньonpoфеciйнoю npozpсt]уxoЮEлекmpuннi сucmе]vxui кoлlnлексu mp(lнспОpn1Huх
засoбiв iз сnецiальнocmi l4I Eлекmpoенеpzеmuка, елекmpolnехнiка |11а
еЛекmpoл4еханiка zалузi Знсlнь I4 Eлекmpuчна iнэюенеpiя знахodumься l1сl
docmаmньo вuсoкo]Иу piвнi; всi ducцunлiнu забeзnеченi вidnoвidнuлlu
u лl а mеp i алам u.
Нав чаЛьНo-лlеm o d u Чн u.Л4
5. Кaдpове зaбезпеЧення нaBчaЛЬнo-BихoBtloгo Пpoцeсy зa освiтньо.гpaнсПopTtlиx
пpoфесiйнoю Прoгpaмoro Електpичнi кoмпЛекси i системи
зaсобiв iз спецiaльностi |4| ЕлектpоенrpгeТикa' еЛекTрoTехнiкa Ta
еЛeкТpoN{еxaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ 1.4ЕлектриЧнa iнженеpiя
Я кi c н u tl c кл сtd н ау к o вo. n ed аzоziч н aх np шцi вн t,tкi в
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкauiя нayкoBo-педaгoгiнниx i нaукoвиx
iм. o.М. Бекетoвa' BИПyскoBoТкaфедpи ЗoкреN{a,Тx
пpaцiвникiв ХнУМГ
пеДaгoгiчний дoсвiд, метoДичний i нayкoвий piвень, пoстiйний Пoшyк i
BикopисTa}IHЯнoвiтнix TеХI{oЛoгiйв oсвiтi i нayцi, зaлy.trннЯ Дo TBopЧoГo
Пpoцrсy стyдентiв с BИЗI{aчaЛЬнИМчинникoМ зaбезпечеHIIЯвисoкoТ якoстi
освiти BИПyскHикiв, ix зaтpебyвaнoстi i кoнкypенToсПpoмo)I(нoсTiнa pинкy
l oЛoBa кoМlcll
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мoбiльнoстi нa свpoпейсЬкoМyoсвiтньoмy пpoстopi,
ПpaЦi Ta aкaДеМiчнoТ
ПpoBrДеннянayкoBиx ДoсЛiдlкеньнaцioнaльнoГoi свiтoвoгo piвня, B ToМy
Пpoектiвi ПpoГpaм.
числi спiльниx мi>кнapoдHиx
Чисельнiсть нayкoBo-педaгoгiuниx шpaцiвникiв, якi здiйснroють
пiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaМoro Електpиuний

TpaнсПopТ,сTaнoBиTЬ \2 oсiб, З ниx: 4 - дoктopи нayк, пpoфесopи; 8 кaнДИДaTИнayк' ДoцеHTи.
Чaсткa нayкoBo-педaгoгiuниx пpaцiвникiв З нayкoBиMи сTyПеFrЯМИTa
BЧениМи ЗBaнняMи, якi зДiйснrorоть пiдгoтoвку мaгiстpiв Зa oсвiтньoпpoфесiйнoro ПpoгpaМoro Електpиuнi сисTеМИ i кoмплекси TpaнсПopTlIих
rЛrкTpoTеxнiкa .Гa
141 ЕлекTpoенrpгlTикa,
спецiaльнoстi
зaсoбiв iз
еЛrкTpoMеxaнiкa, скЛaДae IО0 Yo, y ToМy числi якi зaбезПrЧyЮTЬBикЛaДaHня
лекЦiйних ГoДИн фaxoвих Дисциплiн нaBчaЛЬHoГo ПЛaнy i пpaцюють нa
пoстiйнoТoснoвi - 100 %.
ПiD вt,tще ння КваJliф iксtцii в u кл аd ачiв
Усi виклaдaui, щo зaбезпе.ryroть нaвчaльний ПpoЦrс Зa освiтньoпpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ Електpиuнi сисTrМи i кoмплекси TpaнсПopTtlих
зaсoбiв iз спецiaльнoстi I41 ЕлектpoенеpГrTикa, еЛекTpoTеxнiкa Ta
еЛrкТpoMеxaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ 14 Електpичнa iнженеpiя пoстiйнo пiДвиЩyroTЬ
пpoфесiйний piвень шIЛЯхoМпiДвиЩення квaлiфiкauiТ aбo сTa}кyBaнHЯНa
iнститутaх
пiдпpисмсTBax, нayl(oBo-виpoбниuиx ценTpaх'
пpoвiдниx
пiсляДиплoмнoТoсвiти.
Bucrtoвoк: : сюlаd науКoвo-nlеdаzoziчнuхnpацiвнuкiв, якi забезпеЧуЮmь
nidzomoвку фахiвцiв Зсl ocвimньo-npoфесiйнoro пpОZpаjуIoЮ Елекmpuuнi
iз
сnецiальнocmi
кoлlnЛеКсu mpаt1cnlopmнuх засoбiв
с||Cmеx411 i
еалузi ЗНс]Нь
141 Елекпоpoеl1еprеmuка, еЛекmpomeхнiка m(l еЛеКWrpoлцеханiка
14 Елекmpuчr'I(liнэюенеpiя вкЛtочсlСв себе вucoКoкваЛiфiкoваltъtхi doсвidченuх
сnецiалiсmiв, якi л4аЮmь вidnoвidну ocвimу mсr пoсmiйнo nidвuъцуюmь cвiй
квалiфiкацii.
npoфесiйнuй piвень,. |tауКoвo-nеdаeoеiннinpацiвнuкu за cвoiлtpiвнел,t,
lnа npoфеciйнuл,t docвidoлl зdаmнi вupitl,tуваmu завdання з nidеotnoвкu
i
квалiфiкoвс.lнuх фахiвцiв За oсвimньoю npozpал4oю Eлекltlpъtннi Сucmе.,+4'Lt
mpанCnopmнuх заcoбiв iз cnецiальнoсmi 14] EлекmpОенеp?еlпuКа,
I{О.x4nЛеКCu
еЛекmpomехнiка mа еЛекmpoлnеханiка; каdpoве забезnечення cnецiальнoсmi
вu.n4o2сlx4.
mа ак7эеdumацiйнъt"u
лiцензiйнu^4ул4oва,1l
вidпoвidа€ Ч|1нl1u^4
6. MaтеpiaЛЬнo-Технiчнe ЗaбеЗПеЧeння HaBчaЛЬнoгo ПрoЦесy За
oсвiтньо-пpофесiйноro ПpoгpaMoIo Електpиннi сисТei\{и i кoмплеКси
ЕлектpoенеpгеTикa'
|4I
iз
спецiaльнoстi
TрaHсПopTttих зaсобiв
еЛекTрoТeхнiкa Ta eЛeкTpoмехaнiкa галyзi ЗнaнЬ 14 Елeктpиuнa
iниtенeрiя
Хapкiвський

нaЦioнaлЬrтИЙ yнiвеpситет

мiськoгo

ГoсПo.цapсTBa

бaзy i соuiaльнy
iменi o. M. БекетoвaМaс poЗBинrнyмaтеpiaльнo-технiчнy
влaснiстю i
Maйнo УнiвеpсиTеTyс ЗaгaЛЬнoj]еp}кaBlIoю
iнфpaстpyкTypy.
йoмy Ha Пpaвax ПoBнoГo гoсПoДapсЬкoГoкopИсTyBaннЯ.
HaЛех(ИTЬ
l oЛoBa кoMlcll
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Haвчaльний Пpoцrс y ХapкiвськoMy нaцioнaлЬнoМy yнiвеpситетi
мiськoгo ГoсПoДapcтвaiменi o.M. Бекетoвa зДiйснrосТЬсЯy BoсЬMИнaBчaЛЬHoлaбopaтopt{ИxкopПyсaх.
Haвчaльнo-BиxoBliий пpоцес ХHУMГ
iм. o.M. Бекетoвa зaбезпечений
ayДиTopHим фo ндo м, aдм i нi cTpaTиBн ими i дo п o м ix<IIИNIИпp им i щен l{ЯМи.
Унiвеpситет Мaс 8 гypтoя<иткiв зaгaЛЬнoЮ ПЛoщеЮ 45з2] '6 g2, щo

нa 100 вiДсoткiв зaбезпечитимiсЦями yсiх iнoгopoднix стyДентiв.
ДoЗBoЛЯС
B Унiвеpситетi фyнкцioнyloTЬ 17 пyнктiв хap.lyвaН:нЯy BИГЛяДiбyфетiв
Ta iдaлень. !o
скЛaДy oб,сктiв сoЦiaльнoТ iнфpaсTpyкTypи ХHУMГ
iм. o.М. Бекетoвa нaЛех{иTЬспopTиBний кopпyс з ДекiлЬкoМa сПopTиBниМи
ЗaЛaNIИ(вoлейбoльниЙ, Tprlla}кrpниЙ, 6acкетбoльний, гiмнacтичниЙ тa iн.)'
кiмнaтaмИ Д,ЛЯiнтелектyaЛЬHиxiгop, кaбiнетaмИ ДЛЯTеoprTиЧнoТпiДгoToBкИ.
Унiiзеpситет Мa€ бiблiотекy З кних(кoBиМ фoн:{оьr мaйхtе l млtl.
приьiiprrикiв. !o cкЛaДy бiблioтеки BхoДиTЬ нayкoвий, сTyДентський i
aбoнеменT Хy.цo}кньoТлiтеpaTypи тa сiм ЧИTaЛЬНИxзaлiв нa 540 ПocaДкoвих
мiсць.
У бiблioтецi ствopенi електpoнний кaTaЛoг фo"дy нoBиx нaДxoДженЬTa
пеpедбaнaс
сисTrМa'
щo
aBToMaTИЗoBaI{a бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa
poЗшИpенrrЯ влaснoТ кoМП'IoTеpнoi меpе>кi Ta aBToMaTизaцirо poбoти
ДoвiДникoвo-бiблioгpaфiннoговiддiлy, вiддiлiв кoМПЛекTyBaннЯi oбpoбки
лiтеpaтypи тa збеpiгaння книг' aбoнементiв, нитaлЬних зaлiв УнiвеpсиTеTy.
ЗaбезпеченllЯ стyдентiв нaBчaЛЬнoЮ лiтеpaтyporо Ta МеТoдtиЧнИMи
пoсiбникaми здiйснroсться згiДнo ПpoГpaм кypсiв, ЗaЯBoк кaфедp Ta
BикЛa.цaчiв.Безкorптoвний .цoсTyПдo yсiх pесypсiв в бiблioтецi зaбезПеЧyЮTЬ
aвToMaTизoвaнi poбoнi мiсця Ta Зoнa Wi-fi ПoкpиTTя B yсix пpимiщеннях
бi бл i o т ек и.
Знauну poJIЬ У iнфopмaцiйнo-метo.цичнoМy зaбезпеченнi нaвчaльнoi
poбoти стyДентiв Ta BикЛaДaчiв Зa ДисЦИплiнaми нaBчaЛЬнoГoПЛaнy вiдiгpaе
I_{ифpoвийpепoзитopiй УнiвеpсиTеTy, якиiц С oДниМ З кpaщИХ в УкpaТнi тa
Зapr СсTpo вaниЙ y м ix<нapo.цtloмy pесстpi ROAR.
Для зaбезпечеI{HЯ нaBчaЛЬнoгo ПpoЦесy пiДгoтoвки мaгiстpiв Зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoгpaМoЮ Електpиннi сиcTrMИ i кoмплrкси
TpaHсПopTHИxзaсoбiв iз спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoеHеpГеTИкa,rЛrкTpoТеxнiкa
Тa rЛекTpoМеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧ:нa iнxrенеpiя зaДiянo 6
piзнoмaнiтним
сyЧaсниМ
спецiaлiзoBaниx лaбopaтopiй, oснaщrниx
лaбopaтopниM oблaДнaнням. Усi лaбopaтopнi пpимiщення вiДпoвiДaroть
безпеки Ta oxopoни пpaцi згiДнo
сaнiтapниМнopМaM' BИМoГaMПpoTиI]ox{ежнoТ
З Чиt1t{иMиt{opMaTИBНИN|И
ДoкyN4еIrTaМи.
Haявне лaбopaтopне oблaднaння пoвнiстrо зaбезпеuyС ПoTpеби
ПpoЦесy.
HaBЧaЛЬHoГo
Bttcновoк: Сmа11 маmеpiальнo-mехнiчнozo забезпeченHЯ rtавчaЛbl1О?o
лiцензiйнuлl mа
npОцеCу mа coцiальнoi' iнфpЬ,*pу**уpu вidnoвidас чuннuл,t,
акpеdumацiйнuлl вuлtozа^4наdання oсвimнiх noСЛуZ з пidzomoвКu фахiвцiв
ГoлoвaкoмiоiТ
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dpуzozo (л,tаziсmеpcькozo)piвня за oсвimньoЮ npozpа^4o|oЕлекmpuчнi сuсnrcлlu
i кoл,tплекCu
mpансnopmнuх заcoбiв iз cnецiальнoсmi ]4] Елекmpoенеpzе|r1LlКа,
еЛеКmpomехнiкаmа еЛекmpoлlеханiкаzалузi Знань l4 Eлекmpuчнсl iнэюенеpiя.
,7.

Якiсть пiдгoтовки i викopисTaIIня BиПyскникiв Зa освiтньoпpoфесiйнoю ПpoгpaМoю Електpичнi системи i кoMПЛекси TpaнсПopTHих
ЗaсoбiB iз спецiaльностi
141 ЕлекTpoеHеpгеTикa' еЛекTpoTехнiкa Ta
еЛекTpolt{ехaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpиЧнa iнженеpiя
Piвень пiдгoтoвки мaгiстpiв oцiненo нa пiДстaвi pезyльтaтiв BиI(oнaння
сTyДенTaмиспецiaльнoстi, щo aкpеДИTУСTЬcЯ,
кoMПЛlксних кoHTpoЛЬгrихpoбiт
(ККP), ексПеpTиЗи кypсoBиx пpoектiв, звiтiв З ПpaкTик' pезультaтiв
еI(ЗaMенaцiйнoТ
сесiТ,щo ПrprДyBaЛaaкpеДитaЦii.
Bикoнaння ККP BиMaгaЛo вiд стyдентiв систеМнИХ ЗHartЬз Дисциплiн
piзниx циклiв. Пaкети ККP скjlaДенo вiДпoвiДнo Дo TиПoBИx BИМoГ щoдo
cкЛaДy, змiсту Ta ПopЯд{кyik pозpoбки. {o кoх<нoГoПaкrTa ККP poзpoбленo
кpитеpii Тx oцiнrовaння з ypaхyBaнняM специфiки нaBЧaЛЬнoТДисциплiни.
Пaкети ККP:
- oxoПЛЮIoTЬBесЬ ПpoгpaМний мaтеpiaл нaвчaльнoТДисЦиплiни;
_ МaIoTЬHе МrншIr 30 вapiaнтiв кoмплrкcниx ЗaBДaI{Ь;
- Мa[oTЬсTpyкTypy piвнoзнaчнoi cкЛaДHoстi,a тpy.Цoмiсткiсть вiДпoвiДaс
вiдведенoМу чaсy кoнTpoJIIo(90 xвилин);
- Зa Mo)кливoстi ЗBoДяTЬДo мiнiмyМy неПpoДyкTиBHi витpaти Чacy rra
дoпомi>ttнioпеpaцiТ,пpoмilкнi poзpaхyнки тa iн.;
- мiстять вiдoмi B еЛrкTpoмеxaнiцi теpмiни, I7aЗBИ,
ПoЗHalllttня.
Пiд uaс poбoти ексПrpTнoТкoмiсiТ ПpoBеДеrriККP зa ЦИкЛoмДисциплiн:

пpoфесiйнoТ i

пpaктичнoТ пiдгoтoвки. Як

свiд.lить aнaлiз pезyльтaтiв

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

Pезyльтaти BикoнaнHя кoмПЛrкcних кo}ITpoЛЬних poбiт вiДпoвiДaють
BсТaнoBЛеHиМ BиMoГaМ Дo aкpедитaцii пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa освiтньопpофесiйнoю ПpoГpaМoЮ Електpиvнi сисTеN4иi комплекси TpaHсПopTниX
зaсoбiв iз
спецiaльнoстi 141 ЕлекTporнеpГlTИкa, еЛекTpoTеxнiкa Ta
еЛrкTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ l4 ЕлектpИЧHaiнженеpiя (дoдaються).
Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кo[ITpoЛЮ пiд чaс oсTaнHЬoТзaлiкoвorкзaМенaцiйнoi сесiТ пoкaзЬв Дoстaтнiй piвень TеopеTИЧнoТтa пpaктинноТ
пiДгoтoвки сTy.цrHTiв.Узaгaльненi pеЗyЛЬTaTИскЛaДaннЯекЗaMенiв:
. aбсoлютнa yспiшrнiсть _ I00o/o,якiсть - 61',7oА, cepеднiЙбы _ 4,4;
ГoлoвaкoмiсiТ
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PезyльтaTиЗaxиcTyкypcoвoipoбoти Ta кypсoвoГoПporктy тaкi:
- лiтня сесiя:yспirшнiсть- 100,0oА,якicть_ 88,2o/o,cepеднiЙбш - 4,4;
- зиMoBaсесiя:yспirпнiсть_ 100,0o/o,якtcть- ]0,6 o/o,cepeднtЙбall - 4,4.
Pезyльтaти вибipкoвoТпеpевipкикypсoBИх пpoектiв стyДентiвсвiднaть
Пpo нaЛежнyoбrpyнтoвaнiстьix oцiнroвaння.
Зa pезyЛЬTaTaМиЗaxисTy звiтiв З ПеДaГoгiчнoТПpaкTики ЗaГaЛЬнa
yспiшlнiсть 100,0 %; якiснa yспiшrнiсть 96,I oh, сеpеднiй бaл _ 4,8.
Pезyльтaти зaХисTу звiтiв з ДoслiДниЦькoiПpaкTики тaкi: yспirпнiсть
100,0oА; якicть _ 96,I o/o;cеpeднIЙбaл - 4,8.I-{есвiд.rиTЬПpo висoкий piвень
ПpoQrс1Инol ПlДГoToBки сTy.цrIITlB.

ПpaкTики тaкi: yспirпнiсть PезyльтaTи ЗaхисTy звiтiв З ПеpеД.циплoмнoТ
100,0 o/o;якtcть - 96,1 o/o;cepeднiЙ бaл - 4,8.I{е свiдuиTЬ Пpo висoкий piвень
пpoфесiйнoТпi:lгoToBкИ стyДентiв.
Bищезaзнaченi t]oкaЗники yспiпrнoстi ДaroTЬ ЗMoгy зpoбити Bиc}loBoк
Пpo Дoстaтнiй piвень пiдгoтoвки стyдентiв Зa oовiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaМoЮ Електpи.rнi сисTеMИ i кoмплекси ТpaнсПopTнИх зaсoбiв iз
спецiaльнoстi 14I ЕлектpoенеpГrTИкa, еЛrкTpoTехнiкa .Гa rЛrкTpoМеxaнiкa
гaлyзi ЗнaHЬ 14 Електpичнa iнженеpiя.
pеЗуЛьmаmu npoвеdeнuх КoнmpoЛьHuх захodiв щodo
Bисновок:
пеpевipкu Зна|7ь nid uаc poбomu екcnepmнoi' кoл,tiсii.cвidчаmь пpo mе, LL|o
mа
влtiromь
cmуdенmu ^4аIomь наЛеЭtсну mеopеmuчну nidzomoвку
|,lpаКI1Iuч|lu^.
З(rсtlloсoвуваmumеopеmuчнi знаннЯ npu вupiu.tеннi t<oнкpе|11l-tllх
завdа'нь''якiсmь nidzomoвКu вunусКнuкiвза oсвimньo-npoфесiйнoю |1pОZpс1"|\4o1{)
Eлекmpt,tuнi cuсmелru i кoлlnлексu mpанcпopmнuх засoбiв iз cnецiа-пьнoctlоi
14 1 Елекmpoенеp?еmuКа, еЛекmpomехнiка mа еЛеКmpoлtеханiкаzалу,зi ЗIlсlНь
Zсt14.
14 Ел екmpuчHсI iнэюенеpiя вidno вid ас акp еdumацiйнuл,tвu.л4o
Зaгaльнi BисtIoBки i пpопозицii
Ha пiДстaвi ПoДaниx Ha aкpедитaцirо мaтеpiaлiв ХapкiвськoГo
нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy мiсЬкoГo гoсПoДapствa iменi o.M. Бекетовa тa
пеpевipки pеЗyЛЬTaтiвосвiтньoТдiяльнoстi нa мiсЦi, ексПеpTнaкoмiсiя дiйrшлa
BисFIoBкy' Щo ПpoгpaMa пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa oсвiтньо-пpoфесiйнoto
ПpoГpaМoЮ Електpиuнi сисTеМи i комплексИ TpaHсПopTriИХ зaсoбiв iз
спецiaльнoстi |4I ЕлектpoенеpГеTикa, еЛекTpoTеxнiкa Ta rЛrкTpoMеxaнiкa
гaлyзi ЗнaнЬ |4 Електpиuнa iнxtенеpiя У XapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМy
yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПoДapствaiменi o.М. Бекетoвa, ЗoкpеМa кa.цpoBr,
iнфopмaцiйне зaбезПrЧеHHЯTa
мaтеpiaльнo-теxнiчHl' IlaBчaЛЬнo-МrТoДИЧHr,
лiцензiйним
якiсть пiдгoтовки фaxiвцiв в цiломy вiдпoвiдцaютьBсTaHoBЛrHИ\,{
yMoBaMTa aкprДитaцiйним BиMoГaMto нaЗBarroгopiвня нaBчaЛЬнoТпiДгoтoBкИ
гapaнтiю яttoстioсвiти.
i в пoДaльшoМyсПpoМo}кнiзaбезпeЧИТkI
Деp}I{aBнy
Bвaжaсмo Зa неoбxiДне BисЛoBиTИ Taкo}к pяД pеКoМеЕtДaцiй,якi
ДoЗBoЛяTЬПoДaЛЬшoмyпoлiП[IиTи якiсть пi,цгoтoвки фaxiвuiв:
- aктивiзyBaTи poбoтy BикЛaДaчiвз пiДгoToBки Дo BИДaнrrяпiдpy.rникiв тa
HaBЧaЛЬHиxшoсiбникiв, a Taкoж нayкoBиx пyблiкaцiй в нayкoBo МеТpиЧнИХ
бaзax Sсоpus тa Wеb of Sсiеnсе;
ГoлoвaкoмiсiТ

o. М. Ciнuyк

14

oбнoвити кoМПЬIoTеpнo-iнфopмaцiйне
зaбезпеченнЯ випyскaюuoТ
кaфедpиТa ПoПoBI1ИTИ
неoбxiднИN|ИcУЧalНИмrИ
ПpoГpaМavIИДЛЯpoзpaxyнкy i
ПpoекТyBaннro
еЛrкТpoTеxнiчних
сисTrМ;
ilpaкTикyBa.ГИПpoBr.цrннЯ пiдвищення квaлiфiкaцiТ виклaдaнiв,
oсoбливo BИПyскaЮuиxкaфеДp,y пpoвiдних нayкoBo-ДoслiДнихycTal]oBax
iнtпих мiст Укpaiнитa Зa кopДoнoМ.
oсвiтньо.пpофесiйнa ПpoгpaМa Електpи.lнi сисTеMи i кoмплекси

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

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

o. M. Сiннyк

Експеpт:

зaвiдyвauкaфедpиrЛекTpичниХTa rЛrкTpoнF{иx
aпapaтiв
Зaпopiзькoгo
нaцioнaлЬнoГo
теxнiчнoгo yнiвеpсиTrTy, ДoкTop теxнiчниx
Hayк,пpoфесоp

<З експеpтн
Pектop

Гoлoвa кoмiсii

Aндpiснкo

oзнaиoMЛеHl,|и)):

B. N{.Б aбaе в

o. M.Сiнuyк

ЗBЕДЕнI BIДOMОСTI

ГIpoДoTрI{Maннялiцензiйнш( yMoB y сферi вlrщоi освiти
Пopiвняльнa тaблиця .цoTpиМaн}iякa'цpoвих i технологiчних Bи}4oгщoДo
мaтеpiaльно.технiчнoГo, I{aвЧil[Ьнo.МетoДич}IoгoTa iнформaцiйного
зaбезпечення oсвiтньоТ Дiяльностi y сфеpi вищoТ освiти зa oсвiтньогpофесiйнo}o ПpoГpaМoю Елекщитнi системи i комплrкси TрaI{спopTн?lх
зaсобiв зi опецiaльностi 141 ЕлектpoеЕерГеTl4кa,еJlектpотехнiкa тa
еJlrкTpoмехaнiкa гaлyзi зHaнь 14 Електpичнa iнx<енеpiя
Biдхилення
Фaктичне
Знaчення
HaйменyвaнняПoкaЗника
(ноpмaтивy

пoкaЗн}кa
(ноpмaтивy)*

Знaчення

ПОкaзн!lка

фaктl.lнного

знаЧrння

Пoк&зникa
вiд
IIoрMаT}IBIIОГ

I
i

rl

o

кA.цPOBI B',IМoГИ
y сферiвищоТосвiти
ПpoBaД}кевня
освiтньоi'.цiяльностi
щoДoзабезпечення

4. Прoведеннялекцiй З нaBчaЛЬних
ДисЦиплiн нayкoBo-педaгoгi.rними
(нayковими) пpaшiвникaми вiДповi.цноТ
спецiaльностiзa oснoвним мiоцем pоботи
(мiнiмaпьнийвiдсoтoк визнa.rенoi
нaBЧ€UlЬ}tl{M ПДa}to}t кiлькoстi

гоДин):

1) якi мaтотьнayковий стyгiнь тalaбo
Bчrнr зBaнI{я(до 6 Brpесня 2019 р. для
ПoчaТкoвoгорiвня З ypаxyвarrняM
Bищy
педaгогiннихпрaцiвникiв, якi l\{аIoTь
кaтегopitо)
2) якi мaтотьнayковнй стyпiнь дoкToрa
наyк або BченеЗBaнняпpoфесоpa
5. ПроведеннялекЦiй з нaBчаЛьних
дисцигlлiн, rцо зaбезпечyloTьфоpмyвaння
пpофесiйнихкoMпеTентностей,нayкОBoпе.цaгогiчними(наyковими) працiвникilми'
якi е визнaними пpофеоioналaмиз
досвiдoм poботи зa фaхом (мiнiмальний
вiдсоток визнaченoТнaBчaЛЬниMПЛaнoм
кiлькостiгодин):
l ) дослiдницькoi, yпpaвлiнськoТ,
iнновaцiliноi aбо твор.rоi роботи зa фaxом

50

1|

А

25

aa

-

15

J-.\|
А
I L\11

+ 8,З

28,6

-г

lJto

2) пpaкти.rнoiро6оти зa фaхoм
6. Проведення лекцiй, ГrpaкTиЧ}lих'
семiнaрськl-tx тa лaборaТoрн}1хзaняTь,
здiйснення нayкoвoгo кеpiвниЦтвa
poботами
кyрсoBип4!I, ДиПЛoMHиNiIтl
{проектaми), дtlсертauiйнимl.I
дослiдженняМи }lаукОBo-ледагогi.tними

(наyковими)
прaцiвникaми,
рiвень
нaукoвоТтa професiйноiaктивностi

кО)itнoгo з як}ж засвiд.tyсться Bикoнанням
зa остaннi п'ять pокiв llе п,IrнttlеTpЬox

Головa кo\,{iсii

пiдпyнкти 116
пyнктy 5
пришtiток

пiдпyнкти
|,2,З,4,
7,8,9,10,
I1,12,13.

t4,

15,16
пyнктy 5
притиiток:

o.lvl.Сiнuук

yl\{oв.зaЗнaчених Y пYнкТi 5 пpимiток

7. HaязнiстЬ Bиtlyскoвоi кaфедpиiз
спецiальноТ(фaховоi)пiдгoтoвки, якy
оLIoЛюlфaxiвецьвiдповiдноТaбо
спорiдненоТнayково-педaгогiuноТ
спецiaльнoстi

+

+

1) з нayкозиМ cTynенеM.цoкTopa i{ayк

+

+

+

+

+

+

Ta BLIент{М зBaнняМ

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

3) з нayковиL{ сTyпrнем aбо BЧениМ
ЗBaннЯM

8. HaязнiстЬ TрyДоBиxдоговоpiз
(контpaктiв)з уоiмa нayкoBoпеДaгoгiчними прaцiвникaМи тal aбo
накaзiвпpо пpийняттяix нa роботу

TЕхнoЛoГшш BИN{oГИ
що,цoмaтеpiально-технiчногoзaбезпечеt{няoсBiTнЬoТ

i

i

I

5. Зaбезпеченiстькомп'тотеpними
робоuими мiсцями, лaбopaторiями,
полiгoнaми,oблaднaнням,
yсTaTкoBaнням,необхiДними .цля

+

+

BI,Iкoнaння T{aBr{aJТЬнихплaнiв

TЕХI{oJIoГlЧFIt BИN4ОГI4

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

3. Hаявнiсть pобоноТпрoграN{из
кoжнoi нaвчanЬнoiДисциплiни
нaвчaЛЬнoгОПлaнУ

4' Haяв:liсTЬ кoМПJlекcy нaBчirЛЬнозaбезпеЧlння з кожноi
MrTo"Д'иЧнoго
нaBчaЛЬHoiдlrсципл i Hи нaBЧaЛЬнoгo
пЛaнУ

5' HaявнicтЬпpoГpawlипpaктинноi
пiдготовки' pобочиx ПpогpaМпрaкTик

студентiв
6. Зaбезпоченiсть

}Iaвчi}лЬними мaтеpiaлal,Iи З кожноi
нaвчaЛЬнoТдисциплiни нaвЧaЛЬнoГo
Плaну

мaтеpiaлiз
7. HaявнiстЬМеТo.циЧних
Для пpoвr.ценняaTеcTaцiТздобувачiв

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

TЕХнoЛОГНнl BI4IvloГИ

y сфе
щоДо iнфоpмaцiйнoгoзaбезпеченняoсвiтньqi ДiЯЛЬн,]оTi

Ii
I

i,
li
Пl
flit
llilt I

н]|

r

fl;['l
шl

r

fi t

3. Haявнiотьофiltiйноговеб-оaйry
зaкЛaдy0свiти,нa якOМyрозмiщенa
oсновнaiнфоpмaцiяпpо йoго
дiяльнiсть(стpyктyрa,лiцензiТтa
сеpтифiкaтиПpoaкpедитaцiю,"
ayковa/
освiтня/оовiтньо-н
(нayкових
виДaвничa/aтестaцiйнa
навнaльнiтa
кaдpiв)Дiяльнiоть,

ГоловaкомiсiТ

+

+

Ciнuyк
О.fr/t.

IIayкoBl cTpyкTypl{l пlДpoзДrЛI4 Ta iх
с КЛa.Д''ПеpеЛiк ltaBЧаlЛЬниx ДисциПJliн,
IlpaBиЛa ПpийoMy! кoнTaкTнa

iнфоpмaцiя)

60

4' HaявнiсTЬ еЛекЦ)oннoгo pесypсy
ЗaкЛaДy освiти, який мiстить
aaBчiulЬнo-{!{rToДичнi мaтеpiarrи з
I{aвчaJIьI{ихДисциПniн нaвчaльнoго
Плaнy' B ToМy.lислi в системi
дистaнцiйнoгo нaвЧaliня (мiнiмaльний
вiДсoток нaвЧaЛЬних Дисциплiн)

60

lоловa ексПерTlroi комiсii:
ЗaBiДyBaчкaфеДpи еЛекTpoмехaFIiчних

сисТеMaBToМaTизaцiТ
B ПpoМисЛoBoсTi
i нa тpaнсПopTi {еpжaвнoгo Bищoгo

IlaBчajlЬI{oгo ЗaкЛaДy <КpиворiЗЬкий
нaцioнtшьний yнiверсиTlT)' .цoктop
TrХнiч:Iиx нayк' Прoфecoр

О.М. Сiн.lyк

Eксперт
ЗаBiДyвaчкaфедри еJIrкTричниx i

rJlеltTporrнШ(
arrapaтiвЗaпоpiзькoгo
нaцioнiшьнОГoTеxнiчнoГo
yнiBrpсиTrТy,ДoкTоpтехнiuЧих нayк,
Пpoфесoр

П.Д. Aндрiснк*

(З ексIерTнI{Mи

Pектop

B.M. Бaбасв

ffi
Головaкомiсii

о.ь-2
'ФГ

О.N1.Сiнвyк

ДЕРT{ABнIBиMoГи щoДo AI{PЕДиТAЦiТ
noPIBItЯЛЬt{A ТAБЛr4Ця
кpиTеpiiъ тa BиMoГДo aкpе"циTaцii
зa освiтньо-пpoфесiйноюПpoгpaN{orо
Електричнi систеrииi комплекси
тpaнспopтнихзaсобiв зi сшецiaльностi14l ЕлектpoеHеpгеTикa'еЛектpотехнiкa
Ta еJrrкTромеxaнiкaгaлyзi Знaнь 14 ЕлектpичЕa iнlкенеpiя

Haзвa .oкaз}tика (ноpмaтивy)

Знaчення
'loкttз}Iикa
(нopмaтивy)
зa оcвiтнiм
сTyIIенеМ

Biдхилення'
фaктинного

фактичне
Знaченiiя

Пoкaзникa

З}тaaТення

показникавiд
нopп4aTI,{в}loГo

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

6.2. Пiдвищення квaлiфiкaцii виклaдauiв
постiйнoго склa.цузa остaннi 5 poкiв. %
6'3. Чисельнiсть нayкoвo-гrедaгогitних
(педaгогiтних)пpaцiвникiв,що обсщ.говyтоть
спеЦiальнiсть i пpaщоюTь y IIaBчaЛьнoМy
зaклa.цiзa oсfloвниA{мiоцеrupoботи, якi

100

100
:

100

r00

100

100

90

94,1

+А. I

50

52.9

+?q

зaймarоться Bдoскo}IaJТенняМ IIaBчaлЬЕoмеTo.цичt{oго зaбезпе.lення' нayкoвиI\,Iи
.цослi.цженнями, пiдготoBкoIo пiдpyнникiв тa
I{aзчаJlЬIiиХ пoсiбникiв. 04

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

7'1. Рiвень знaнЬ стyдентiв з гyмaнiтapноТ
тa соцiально.економiчноiпiдготовки:
7.l. 1. Услilxt{oвикoнaнiконтpольвi
зaвдaння.o/о
7 '|.2. Якicнo Bикoнaн кОIlTpoЛЬнl
зaBДaння(оцiнки <5>><<4>>\,
уo

7.2Piвеньзнaньсryдентiвз rrpиpoдT{ичoнayковоi(фyндaментaльноi)
пiДготовки
:

7'2.1 Усliпшo виконaнi контpольнi
зaв.цaння'7о

.7.2.2
ЯкicноBикoнaнiкoнТpoлЬнi
(oцiнки(5>)i (4)), %
зaвдal{ня
7.3.Рiвень3нaнЬсryдrнтiвзi спецiaльноi
(фaховоi)пiдготовки:

90

50

:{rпеpеДoaчен(
HaвaI. Плa}'О]\,{

нr ТrерrДCIaчен(
:{aBч.ПЛaнo}'I

7.З' 1. Успilllнo Bикoнaнi контрольнi
зaвДaння.Yo

90

qД|

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

50

61 {

'Trl

+I lI ' lI

B' opганiзaцiянayковоipоботи

ГоловaкомiсiТ

О.М. Сiнuyк

{

rJ

Знaчення
Пoкaзникa
(ноpмaтивy)
зa освiтнiм

Нaзвa lToкaзникa (нормaтивy)

Фaктичне
ЗТ{aчrнT{я
пoказникa

сTyПеIIеM

8.l. Нaявнiсть y стpyктypi IIaBчaлЬIIогo
ЗaкJla,цyЕaукoвих пiдpоздiлiв

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

Biдхилення
фaктиuного
Знaqlнrtя

показникавiд
н0pМaTиB}toГo

+

+

+

+

Голоза ексПеpTIIоi комiсii:

зaЕiДyвaчкaфеДpиеЛекTроМехaнiчних
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