BисHoBки

eксПеpTнoiкoмiсii щoдo aкpeДитaЦil
дiяльнoстi з нaДaння oсвiтнiх ПoсЛyг
пiдгoтoBки мaгiстpiв
зa освiтнЬo.ПpoфeсiйноюПpoгpaмoк)
Елeктpoмехaнiчнi систeМи aBToi}IaTизaцi.i
Ta eЛекTpoПpиводiз
спeцiaльнoстi 141 ЕлeкTpoeнepгеTикa'еЛeкTрoтехнiкa Ta
еЛeкTpoмeхaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлeкTpичнa iнrкенеpiя
у ХapкiBсЬкoмy нaцioнaЛЬIloмyyнiвеpситетi мiськoгo
гoсПoДapсTвaiменi o.lvl. Бекeтoвa

Екс ПB,PTНvШIBис tIo Bo к
aкрeДиTaцiйнoi ексПеpTиЗищo,цoпi,цгoтoвки фaхiвцiв
зa oсвiтньo.пpофeсiйнoю ПpoгpaмoroЕлекTpoмeхaнiчнi сисTеMи
aBToмaTизaцiiTa еЛекTpoIIpиBoД
iз спецiaльнoстi |4| EлeктpоеHеpгeTикa'
eЛекTрoTехнiкaTa еЛекTpoмехaнiкaгaлyзi знaнь
14 Електричнa iнженepiя
y ХapкiвсЬкoМy нaцioнaлЬIroмyyнiвepситетi пдiськoгoгoсПoДapсTBa
iмeнi o.M. Бекетoвa

Згiднo з Пoлoх<lнIIЯMПpo aкprДитaцiro BищИx HaBчaЛЬниxзaкЛaдiв i
спецiaльнoстейy BищиХ нaBчaЛЬнИХЗaкЛaДaxTa BищиХ пpoфесiй}IиxyчиЛиЩ3Х, зaTBеpДжениМПoсTaнoBolo Кaбiнетy Miнiстpiв УкpaТни вiд 9 сеpпня
200| p. J\lb978, зi змiнaми, BI{rсrHиМизгiДнo з ПoстaнoBaмиКaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни}lb I|24 вiд 31.10.2011p., J\Ъ801 вiд 15.08.2012,
Jю 692 вiд
p., Nэ 507 вiд 27.05.2014p.,тa зa нaкaЗoмMiнiстеpсTBaoсвiти i нa18.09.2013
yки Укpaiни }lЪ4О6-лвiд 08.12.20117
p., rксПrpTIIaкoмiсiя Miнiстеpствaoсвiти
i нayки УкpaТниy склaдi:
OстpoверхoB Mиколa Якoвич - зaвiдyвa.rкaфедpиTеopетичнoТ
еЛrкTpoTеxнiки Haцioнaльнoгo теxнiчнoГo yнiвеpситетy УкpaТHИ <<КиТвський
пoлiтеxнiчний iнститyт iменi Iгopя
CiкopськoГo'.цoкTоpтеxнiuниx нayк, пpoфесoP,ПPo.
фесop,гoЛoBaкoмiсiТ;
BоДiчев BoлoДимиp Aнaтoлiйoвич _ зaвiдyвauкaфедpиеЛrкTpoмеxaнiчниx
сисTеМз кoмП,ЮTrpниMyпpaвлiнням oДесЬкoГoHaцioнaльнoгo технiчнoГo yнiвеpсиTеTy,.цoкTopтеxнiчниx нayк, пpoфесop'ексПеpT
y пеpioд з 20.|2.201'7p. пo 22.12.2017p. вклroчHopoЗГЛянyЛaпo.цaнiХapкiвсЬки]\{ нaцioнaлЬниМ yнiвеpсиTеToМ мiськoгo ГoсПoДapсTBa iменi
o.M. Бекетoвaмaтеpiaли i безпoсеprДнЬoB HaBчaЛЬнoМy
зaклaДiпеpевipилa
дoстoвipнiстьiнфopмaцiТ,щo ПoДaнaДo Miнiстеpствa oсвiти i нayки УкpaТни
paЗoм iз ЗaяBolo нa ПpoBеДенняaкpедитaцiТ,сTaH кaДpoBoгo' HaBчaЛЬIlo*
MеToДичнoГo'
МaTеpiaльнo-теxнiчнoгo
тa iнфopмaцiйнoгoзaбезпечrннЯI{aBчaBИМoПpoцесy,вiДпoвiДнoстioсвiтньoi дiяльнoстi.цеpжaBHиM
ЛЬHo-BиxoBIIoГo
Гall щoДo пiдгoтoвки фaхiвцiв зaявленoГooсвiтньoгo piвня.
У пiдсyмкy rксПеpTl{oГooЦiнювaннякoмiсiя кoнсTaTyс:
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1. Зaгaльнa xapaкTepисTикa oсвiтньoi Дiяльностi Хapкiвськогo нaцi.
oнaЛЬнoгoyнiвepсиTеTyмiськoгo гoспo.цapсTBaiменi o.M. Бекетoвa
Хapкiвський нaцioнaльний yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTBaiменi
o.M. Бекетoвa(xHУМГ iм. o.M. Бекетoвa)зaснoвaнийу 1922 poцi i е нaЙстapirпим в Укpaiнi вищим нaBчaЛЬниMзaкЛaДoM,Щo ГoTy€ фaxiвцiв y гaлyзi
мiськoгo ГoсПoДapcTBa.

Miнiстеpствyoсвiтиi нaуки
xЕIУMГ iм. o.M. БекетoвaпiдпopядкoBaнo
Укpaiни.opгaнiзaцiйнo-пpaBoBa
фopмaХtIУМГ iм. o.М. Бекетoвa_ ДrpжaB-

ний нaвчaльниil'ЗaкЛaД.Фopмa BЛaснoсTi_ деpx<aвнa.
Pектop Хapкiвськoгo нaцioнaлЬнoгoyнiвеpсиTеTyмiськoгo ГoсПoДapсTвa iменi o.M. Бекетoвa_ Бaбaсв BoлoДимиp Mикoлaйoвич - ДoкTopнayк З
пpемii в гaлyзi apxiтекyПpaBлiння,пpoфесop, ЛaуpeaтДеpx{aB}Ioi
Деp)кaBl{oГo
TУPИ,Зaслyя<ениЙ
будiвe.ПьникУкpaiни, Пoчесний гpoмaдЯHиtlмiстa Хapкoвa,
aкa.цемiкМiжнapoДнoi iнx<енеpнoiaкaДемiТ.
УнiвеpсиTеToМПpoTяГoмбiльrш як 9O-piuнoТiстopiТ cBoГo iснyвaння
зpoбленoзнaчний BIIесoкy cTBoprнняi poзвиToкнaцioнaльнoТмyнiципaльноТ
IIoHaд100 тис. фaxiвцiв.
сисTеМи.Зa цей пpoмi;кoкЧaсy пi.цгoтoвленo
Bипyскники yнiвеpcиTrTy кopисTyIoTЬсяПoПиToMнa пpoвiдниx пiдпpисМсTBaхмiськoгo ГoсПoДapсTвa'y сфеpi ПoсЛyг, зaймaroть кеpiвнi Пoca.циB
ГoсПoДapсTвoM'B opгaнaХмiсцевoсистемi yшpaвлiннЯ)киTЛoBo-кoMyHaJIЬIIиМ
yпpaвлiння.
гo i деp>кaBIIoГo
aкУ 2008 poцi ХHУMГ iм. o.M. БекетoвaпpoйtпoвчеpГoвy.цеpx{aBIIy
pедитaцiroi pitпенням dAК УкpaТни вiд 1 ЛиПHЯ2008 p. (пpoтoкoл }& 12) визa IV piвнем (сеpтифiкaт:сеpiя PД- IV J{s2124487вiд
знaниil aкpеДИToBaниМ

p.).
0s.06.2013

Biдпoвiднo Дo BиMoГМoH УкpaТни,дirоuoi нopMaTиBнoТ
дoкyментaцiТ,
y BсTaI{oBЛеIIoMy
Пo.
ЗaкoнoДaBсTBoM
ПpoBеДrHopoбoтy Пo ПеproфopмленнЮ
pЯДкy лiцензiТнa oсвiтнro дiяльнiсть тa сеpтифiкaTиПpo aкprДиTaцiroзa нoBиМИспецiaльнoсTяМи(Пеpелiк 2015 p.). BiдпoвiДнo HaкaЗyМoI{ УкpaТниJ\b
Хapкiвський нaцioнa|22-л вiд 09.06.2017p. <Пpo пеpеoфopMЛеIIHЯ
лiцензiй>>
iменi o.М. БекетoвaМa€ Пpaвo }la
льний yнiвеpситет мiськoГo ГocПo.цapсTBa
зДiйсненняосвiтньoТдiяльнoстi y сфеpi вищоj,освiти пiДгoтoвки п4oЛoДlxИX
спеЦiaлiстiв,бaкaлaвpiв,спецiaлiстiв,мaгiстpiв,доктopiв фiлoсoфiТ.
lо склaдy УнiвеpсиTrTy сTpyкTуpI{oBxoДяТЬ:ДBa коледхti - х{иТЛoBoкoму}IanЬниЙi еЛекTpoМехaнiнний,
вiсiм, фaкyльтетiв,HaвнaЛЬнo*Нayковий
iнститyт пiДгoтoвки кaдpiв вищoТквaлiфiкaцii, HaвuaЛЬнo-нayкoвийiнститy.г
пiсляДиплoмноi освiти, зaoчнoГo (дистaнцiйногo)Haвчa}tнЯтa пiДвиЩеllня
тa
oовiти i кap,сpИ' Нayкoвo-дослiднi,
квaлiфiкaцiТ,IJентp дoyнiвеpсиTrTсЬ,кoi,
iнrшiпiдpoзДiли.ЗaгaльнaчиоельнiсTЬсTy.цrнтiвпонaд9 тиc, осiб.
освiтнi ПoсЛyги нa бaкaтlaвpсЬB цiлoмy нa цей чaс УнiвеpсиTеT ътaДaс'
кoМy piвнi зa2I спецiaльнiстroз 48 oсвiтнiх пpoгpaМ,B ToMyчислi 15 oсвiтнix
ПpoГpaМзi скopouениМтеpмiнoм }IaBчaI{ня.
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Ha мaгiстеpсЬкoМypiвнi пiДгoтoвкaзДiйснtoсTЬсЯ
зa I7 спеЦiaльнoсTЯMИ
пo 39 oсвiтнiм ПpoгpaМaм,5 з якиx oсвiтньo-нayкoвi.
ПiДгoтoвкa ДoкТopiвфiлoсoфiТздiйснIoсTЬсязa 1'4 сuецiaльнoсTЯN,Iи.
B Унiвеpситетi Taкo}кнaBчaIoTЬся
близькo400 iнoземцiв з 23 кpaТнсвiтy. BшклиBиМaсПекToМy.ЦiяльнoстiУнiвеpсиTсTyс мi>кнapoДHr
сшiвpoбiтницTBo.Унiвеpситет пiдтpиМ,yrтiснi нayкoвi й дiловi ЗB'яЗкИЗ BИщИMинaвЧaлЬ.
ниМИ ЗaкЛaДaп{и'
}IayкoBиMиTa ДoслiДницЬки]\4и
opгaнiзaцiями бaгaтьоx кpaiн
свiтy, y ToMy числi Bеликoi БpитaнiТ,Hiмеччини, Кaнaди' Бoлгapii, Поlьщi,
ЧеxiТ,Фpaнцii, lllвещii тa iншrиx.УнiвеpсиTrT€ ЧЛrHoMMiж,нapо,цнoТ
aсorliaцii
yнiвеpситетiв, Мrpеж iнститyтiB гpolлaДськoгoaдмiнiстpyвaнHя l-{ентpaльноi
тa СхiДнoi Свpопи. e постiйниМyчaсникoммiх<нapодниx
ГpaнТoвиxПpoгpah,{,
УнiвеpсиTеTNlaс poЗBиненyмaтеpiaЛЬHo-Trхнiuнy
бaзу i сoцiaльнy iнфpaстpyкTypy.Cтaн IIaBчaЛЬниxпpимiщrнЬ Х}IУМГ iменi o. M. Бекетoвaвi.
безпеки,
ДпoвiДaссaнiтapнo.гiгiснiчниМHopМaМ'BиMoГaМПpaBИЛПoя{еiкнoТ
бyлiвельниМнopN{aМ'щo пiдтвеp.Щкrнo
вiДпoвiДниМиДoкyMенTaMи.
Усi пpa.
BиMoГ теxнiки безпеки, виpoбниuoТсaнiцiвники Ta сTy.цrHTи.цoTpиMyIoTЬсЯ
тapноТTa Пo}кех(нoiбезпеки.HaвчaJIЬIIo.Bиxoвний
Пpoцrc зaбезпечeниiаaУДИTopниМ фoндoм, aдмi н i стp aTИв.НИNIИ
пpим i щ енняМи.
i Дoпoм ix<:нИNIИ
Barкливolo скJIaДoBoIoзaбезпечення l{aBЧaЛЬнo-BиxoBнoгo
Пpoцrсy y
ХapкiвськoMy нaцioнaлЬнoмy yнiвеpситетi мiськoгo ГoсПoДapсTBaiменi o.M. Бекетoвaс сyчacнaбiблioтекa'З 200,7poкy ПpaцЮсзaл iнфopмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoннийЧиTaЛЬHийзaл). БезкotптoвниЙДoсTyПдo yсix prсyppобovi мiсця Ta Зoнa Wi-fi пoсiв в бiблioтецi зaбезпечyloTЬaBToМaTИзoвaнi
кpиTTя B yоix пpимiщенняx бiблioтеки. Знauну poЛЬ У iнфopмaцiйнoMrToДичнoмyзaбезпеченнiIlaBчaЛЬноi
poбoти стyДентiвTa BИкЛaДauiв
зa дисПЛaHyвiдiгpaс I]ифpoвийpепoзитopiйyнiвеpсиTеTy,
циплiнaми HaBчaJIЬHoгo
якиiт'r oДHиМЗ кpaщих в УкpaТнi тa зapессTpoBaнийy мbкнapoДнoМypесстpi
ROAR.
Haвчaльнo.ЛaбopaToplraбaзa вилyскoвoТтa зaбезпечyЮЧиxкaфедp пoвнiстю ЗaбrзПеЧyс ПpoBеденняay.циTopниxЗaHЯTЬнa сyчaсI{oMypiвнi, дaс
мoxtливiсTЬIIIиpoкoBикopисToByBaTи
нaoЧнi пoсiбники, лaбopaTopнrTa ДеМoнcTpaЦiйнеoблaДгraъI:нЯ'
теxнiчнi ЗacoбИнaвчaння. Дllя лекцiйниx ЗaнЯTЬ
BикopисToByIoTЬсЯ
ayдитopii yнiвеpсИTeTУ,якi мarотЬ MyЛЬTимеДiйнеoблaДнaння.
Haвчaльний Пpoцес пiдготoвки мaгiстpiв зi спецiaльнoстi, щo
aкpеДиTylTЬся' зaбезпе.ryс |2 виклaдauiв з 4 кaфедp. Чaсткa HayкoBoпедaгoгiuниХ Пpaцiвникiв З нayкoвиМи сTyПrняMИTa BЧениMиЗBaI{нями,якi
зaбезпеuyrоть BикЛaДaHHялекцiйниx Гo.цин' скЛaДar 100 % вiд зaгaльнoТ
скJIa.цy
кiлькoстi пpoфесopсЬкo-BикJIaДaцЬкoгo
Bucнoвок: doкуменmu,якi забезnечуюmьnpавoвi ocнoвu diяльнoсmi
XHУMГ iл'ц.О'M. Бекеmoвd, щo npedсmавленiв акpеdumацiйнiйсnpавi, с docmoвipнuмt't,а i.х Кo]ИnЛeКmнicmь
ompu^4аmu
mа змicm dаromьЗfuIoZу
уявЛення,
ocвimньoi.diяльнocmi
щo зdiйcне|t|tя
щodo nidzomoвкuмаеiсmpiвза ocвimньonpoфeciйнoЮnpozpсtл4oю
Eлекmpoмеханiчнiсuсmемu авmoлtаmuзацil'mа еЛеГoлoвa комiсiТ
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Кmpoпpuвod iз cnецiальнocmi 141 Eлекmpoeнеpzеm,uка,
еЛеКmpomeхнiкаmа
еЛеКmpoл4еханiка
zалузi Знсl|1ь14 Eлeкmpuчнсliнэюeнepiявidбувасmьсязzidнo
суЧсtcнuхocвimнiх вuJv|oz
.

2. Фopмyвaння кoIITиI{геIITyсTyДеIITiB Зa освiтньo.пpофесiйнorо
ПpoгpaMoroЕлекTpoмехaнiчнi сисTeMи aBToNIaTизaцiiTa еЛeкTрoпpивoдiз
спецiaльнoстi 141 ЕлектpoeнеpгeTикa, еЛeкTpoTехнiкaTa eЛекTрoмeхaнiкa гaЛyЗi знaнь 14 Eлектpичнa iнжeнеpiя
КoнтингеIrTсTyДентiвзa ДpyГиM(мaгiстеpським)piвнем iз спецiaльнiстi
1'4I ЕлектpoенrpГrTикa, еJlrкTpoTеxнiкa Ta rЛrкTpoMеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ
14 ЕлектpИЧHa iнженеpiя вiдпoвiдaс лiцензiйнoмy oбсягy пiдгoтoвки, якиЙ
скЛaДa€ 30 oсiб Деннoi фopми нaBчaннЯ.f,инaмiкa змiн кoнTиIIГентyстyдентiв

Taкa.

У 2016 poцi нa oсвiтнЮ Пpoгpaмy Електpoмеxaнiчнi систеМи aBToМaTИЗa141 ЕлекTpoенrpгеTикa,еЛекTpoTеxнiкaTa rЛекTpoмrxaцii тa rЛекTpoПpиBo.ц
нiкa гaлyзi знaнь 14 ЕлектpиЧнa iнженеpiя бyлo пoДaнo 41 ЗaЯBaнa 30 мiсЦь
лiцензoвaнoгooбсягy,З }Iиxпpийнятoнa Деннyфop*y IIaBЧaнHя
l6 oсiб.
У 2017 poцi бyлo Зapе€ с TpoBallo 77 зaяв нa 50 мiсць. З них пpийнятo нa
Деннy фopмy HaBчaIIнЯ25 ociб.
\+/UРNryBaння
ФopмyвaFIIIя кOIITиIIгеHTy
кoIITиHгеHTy сTyДrнT1B
сTy.цrнTlB з П1ДГoToBки
П1.цГoToBки фaхlBцlB
oсвiтньoфaхiвцiв зa oсB1TI{ЬoпpoфесiйHolo ПpoГpaМoЮ Електpoмеxaнiчнi сИсTеMи aвToМaTизaцii Ta еЛекT-

poПpиBoДiз спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoенеpгlTикa,еЛекTpoTеxнiкa
Ta rЛrкTpoмехaнiкa гaлyзi ЗIIaHЬ14 Електpичнa iнженеpiя зДiйснroсTЬсЯвiдпoвiднo дo
Умoв пpийoмy Дo Bищиx нaBчzшIЬних
зaклaДiвУкpaiни тa Пpaвил пpийoмy дo
XapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpсиTrTy мiськoгo ГoсПoДapсTBaiменi
o.М. Бекетoвa, з ЧИcЛa випyскникiв УнiвеpсиTеTy Ta випyскникiв iнlпиx
Bищиx l{aBчaЛЬниxЗaкЛaДiв,якi oTpиMaЛИстyпiнь бaкaлaвpa aбo спецiaлiстa.
Кaфедpolo кЕлектpичний TpaнсПopT) зДiйснrосться цiлеспpяMoBaнa
poбoтa ЩoДoфopмyвaннЯкoIITинГrIITyстyДентiв.
Bucнoвoк:еКсnepmна Кo]|niciя
кoнcmаmус,щo навеdенiу сnpавi dанi заcвidнуюmь doсmаmньo якicнi noкаЗнuКu пpuйoму cmуdенmiв у XHУMГ
iм' О.M' Бекеmoва За ocвimньo-npoфесiйнoюnpozpа]woroEлекmpoмеханiчнi
сucmел4uавmoмаmuзацii.mа еЛеКmponpuвod
iз сnецiальнoсmi] 4 I EлeкmpoertеpzеmuКсl,еЛеКmpomехнiкаmа еЛекmpoмeханiкаzалузi ЗI7ань14 Eлекmpuчt-lа
iнэюенеpiя,Щo забезпeнусвidnoвidнuйpiвeнь вidбopу нсl навчсlHHяmа фop'уваннЯ КoHmuнZенmуcmvdенmiв.
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3. Змiст пiдгoтoвки фaxiвцiв зa oсвiтньo.пpофесiйнorо Пpoгpaмoк)
Електpoмеxaнiчнi систeми aBТoп{aтизaцiiTa eЛeкTрoПpиBoДiз спецiaль.
нoстi 141 ЕлекTpoеHeргеTикa' eЛекTpoTeхнiкaTa rЛeкTpoп{exaнiкaгaлyзi
знaнЬ 14 ЕлeктричЕa iнrкенеpiя
Пi.цгoтoвкaмaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ
ПpoГpaМoЮ
Електpoмеxaнiчнi сисTеМиaBToMaTизaцii
Ta еЛекTpoПpиBoД
iз спецiaльнoстi141 ЕлектpoенеpГеTИКa,
еЛекTpoTеxнiкaTa rЛrкTpoмеxaнiкaгaлyзi знaнЬ 14 ЕлектpИЧНa
iнx<енеpiя здiйснтоеться Ha oсновi oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaMи'
poзpoбленolо ПpoекTнolo ГpyПoЮ кaфедpи rлекTpичнoГo TpallcПopTy'
cxBaЛенoЮ Hayкoвo.МеTo.цичнoЮpaДoЮ yнiвеpсиTеTy Ta ЗaTBrp.ця{еHoIo
BченoтopaДoЮХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa.
HaвчaльниЙ ллaн пеpедбa.raспiДготoBкy фaxiвцiв З еЛекTpoмеxaнiчниx

сисTrМ aBToN{aTизaцiiTa еЛекTpoIIpиBoДyз HopМaTиBIIиМтеpмiнoм нaBЧaI{нЯ1 piк 5 мiсяцiв. Haвчaльниiт ПЛaн пoбy.Цoвaниiтзa сеMесTpoBoIo сИсTrMoЮ Ta
BкЛIoчaе 2 цvткли.цисциплiн (зaгaльнoi пiдгoToBки' пpофесiйнoi пiдгoтoвки),
зaсBoсHHЯ ЯКИr*зaбезпечyloTЬ фopмyвaння фaxiвцiв вiдпoвiднof квaлiфiкaцiТ.
Bсi дисциплiни IIaBчaJIЬI{oГo
ПлaнУ BзarМoпoв,яЗaнi мixс сoбoro зa змiстoМ Ta
зa пoслiДoвнiстro BиBчеI{ня.
I-{иклпpoфесiйнoi пiдгoToBки пеpедбa.raсфopмyBal{нЯy фaxiвцiв пpoфеciЙниx yмiнь Ta HaBичoк Зa paхyнoк сyvaснoТ МеTo.цики Bикjla.цaння rЛекTporнrpГеTиvнoТ, еЛекTpичнoТтa еЛекTpoМехaнiчнoТспpaв, iннoвaцiйHиХ Пpинципiв пiд чaс BиBчення нaсTyПних дисциплiн: <Iнфopмaцiйнi TеХHoЛoГiТпpи
rксПЛyaTaцiТ iня<енrpниx Mеprхо)' кПpoектyBaHIIЯ цифpoвиx cисTеМ кеpyBal{ня>>,
<<Кoмп'toтеpнеПpoекTyBaнHя rЛrкTpичниx MaIIIин>>,
<<AвToMaTиЗaцiя
теxнoлoгiчниХ Пpoцrсiв тa yсTaIIoBoк>>,
<<CпеЦкypс(зa темaтикoЮ мaгiстеpськoТ
poбoти)>,<oxopoнa пpaцi в гaлyзi>
Bибipкoвa ЧacTИHa нaBчiшЬнoгo Плaнy кoнкpеTизyr Ta ДoПoBн}oс
oбов'язкoBy чaсTиHy i вклro.laСцикЛ Дисциплiн пpoфесiйнoТ пiДгoтoвки сaМoстiйнoгo вибоpy сTy.цеIITaTa IIaBчaJIьнoГoзaкЛaДy.,{o дисциплiн сaмoстiйнoгo
вибopy нaЛе)кaTЬ: <<AвтoмaTиЗoBallrПpoекTyBatlНЯ rЛекTpoМехaнiчних c:llcTlМ))' <fliaгнoстичнi кoМПЛекси>>,
<<Tягoвий>rЛекTpoПpиBoД))' <<Електpoтеx.
нолoгiчнi yстaнoвки>>,<<PoЗpoбкa
Ta ПporкTyBaIIня ТяГoBoГo rЛrкTpoПpиBoДy)'
<Pемoнт TpaнсПopTIIиХзaсoбiв>. HaвчaльниM ПЛaнoм пеpедбaченo ПpoBrДrння ПrДaГoгi.rнoТ,ДoслiДницькoТ Ta ПеprДДиПЛoМнoiпpaктики Ta Bикoнaння МaгiстеpськoТpoбoти.
Зaгaльний oбсяг l{aBчaЛЬнoгo HaBaнTalкrIIHЯзгiднo З ЧиFIниM нaBчaЛЬHИM ПЛaнoМ скЛaДaс.2700190(гoдин/кpедитiв), y ToМy числi oбoв,язкoBa чaсTИl:.a- 2025l 67,5 (гoдин/кpедитiв),вибipкo вa _ 67 5l 22,5 (г oдинlкpедитiв).
Пo зaкiнЧrнн}o нaBЧaIIнЯ сTy.цеIrTизaхищaЮть мaгiстrpсЬкy pоботy, зa
pеЗyJIЬTaT
a|{Из axИсTy якoi пpисB olo сTЬся стyпiнь мaгiстp a.
Bt,lcнoвoк: еКсnеpmна кoмiсiя ЗаЗtlача€ , щО t1авчаH|lя За oсвimньonpoфеciйнoю npozpал4olo Eлекmpoмеханiчнi сuсmе.^luавmo^4аmuзацii.mа eЛекmponpuвod cnецiальнocmi 141 Eлeкmpoеrtеpzеmuка, еЛeКmpomехнiка mа еле-
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Кmpoл4еханiКаZаЛуЗtЗнань I4 EлeкmpuчHсl iнэюенepiя вidбувасmьcя вidnoвidнo
d o чuннoi.нopлlаmuвнoi' базu вuщoi. o cвimu.

4. Opгaнiзaцiйнe

Ta llaBЧaЛЬHo.llllТoДиЧнr

зaбезпечення

нaBчaЛЬнo.

BиxoBIIoгo Пpoцeсy Зa oсвiтньo.пpoфесiйнoro ПpoгpaП{оro Електpомехaнi.
чнi систeMи aBToмaTизaЦii тa еЛeкTpoIIpиBoД iз спeцiaльнoстi 141 Елект.
poеHeргеTикa' eЛекTpoTeхнiкa Ta eЛекTpoмеxaнiкa гaлyзi знaнь 14 Елект.
pичнa iнrкенepiя
Оp z uнiз ацiя н авu шлblto. вt'lхoвн ozo np o цe cу

ХHУMГ iм. o.М. Бекетoвaпoстiйнoздiйснroropгaнiзaцiйне
зaбезпе-

чеHHянaBчaЛЬнoГoПpoцrсy.

ll{opiuнo poзpoблrосTЬсяTa Пoгo.цжyсTЬся
гpaфiк }IaBЧaЛЬнoгo
Пpoцеcy.
Кoхtнoгo сrМесTpy скЛaДaсTЬсяpoЗкJla.цЗaIIЯTЬaкaдемivнИx ГpyП. .{oдеp>кaHTIЯ
гpaфiкy l{aBчaлЬнoгo Пpoцrсy Ta poЗкЛaДy ЗaIIЯTЬкoнTpoЛto€ .цrкaIIaTфaкyль-

TеTy.

H авчал ьн o-Iwemodшчн e з абезn ечeн ня н швчшl bIIozo np o щecу
tля кoя<нoТдисциплiни нaBчaЛЬнoГo ПЛaнy poзpoбленo кoMПЛrкс
HaBчaЛьнo-МеToДичнoГo
y якoмy ПprДсTaвленi:
зaбезпечення'
- IIaBЧaJIьнa
Пpoгpaмa (нopмaтивниЙДoкyМеIITУнiвеpситетy) i poбoua
нaвчaЛЬнaПpoгpaМa'скЛaДoBиМи
чacTиHaМиякoТ€ oПис HaBЧaЛЬнoТ
дисциплi|тИ'ЗaПЛaнoвaнipеЗyЛЬTaTиFIaBчaI{ня,
ПpoгpaMa,сTpyкTypa(темaтиuнийплaн)
IIaBчaЛЬнoТ
зa.цисциплiни, TrMи семiнapсЬкиx (пpaктиuних, лaбopaTop}Iиx)
IIяTЬ'зaBДaHIIя
MеToДикoнTДJIясaМoстiйнoТpoбoTи, iндивiдуaльнi зaвДaIIIIЯ,
poЛЮ'сxеМa нapaxyBaннябaлiв' pекoМендoBaнa
лiтеpaтypa(oснoвнa,дoпoмix<нa),iнфopмaцiйнi pесypси в IнтеpIIrT;
- нaBчaЛЬнийкoнтент (кoнсПrкT aбo poзrпиpeниЙПЛaн лекцiй), ПЛaни
ПpaкTичI{иx(семiнapськиx) зaнЯTЬ,ЗaBДaI{нядля лaбopaTopl{иxpoбiт, caМoстiйнoi poбoTи, ПиTaння'зaдaui,ЗaB.цaнняaбo кeiтсиДЛЯПoToчнoГoтa пiдсyмкoBoгo кol{TpoЛЮЗнaнЬ i вмiнь стyдентiв, ЗaB.цaHHя
кoМПЛrкснoi кoнтpoльнoТ
poбoти, пiсляaтестaцiйнoгo монiтopингy нaбутиx ЗнaнЬ i вмiнь з нaвчaльнoТ
Дисциплiни.
!еpx<aвнa aTrcTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi пpoBoДиTЬcЯy фopмi
ЗaxисTy мaгiстеpськoТ poбoти. .{ля пiдгoToвки Ta ПpoxoДжrння деpх<aвнoТ
aтестaцii BиПyскoBoIo кaфедporo poзpoбленo МrToДичHi вкaзiвки Дo
ПpoхoДженняПrprДДиПлoмнoТПpaкTикиЗa TеMoIoмaгiстеpськoi poбoTИ Ta
BикoнaннямaгiстеpськoТpoбoти.
ПеpеддиПЛoМнaПpaкTикaЗa TrМoЮмaгiстеpськoТpoбoти вiдбyвaсTЬсЯy
ПporкTниХTa HayкoBo-.цoсЛiДниx
opгaнiзaцiяxзгiднo ЗaTBrp.ц)кlниxПpoГpaМTa
yГoДпpo бaзи ПpaкTик.
Haвчaльнo.лaбopaTopнaбaзa вилускoвoТкaфедpи вiДпoвiДaспiДгoтoвЦi
мaгiотpiв,пoвнiстro зaбезпечyеПpoBrДеннялaбopaTopниxpoбiт, ПpaкTични)(
зaняTЬ,лекцiй з пpoфiлЬниxдисциплiн. HayкoBo-ПrДaГoгiчнiпpaцiвники BoГoлoвaкoмiсiТ

М.Я. oстpoвеpxoв

8
ЛoДiloTЬ iннoвaцiйниМи МеToДaМи IIaBчaIIняi кoнтpoл}o ЗHaIIЬ стyдентiв, зaсToсoByIоTЬМyЛЬTимеДiйне o блaДнaн11ЯTa зacoби ДистaнцiйнoТ oсвiти.
У цифpoBoМy prПoЗиTopii УнiвеpсиTrTy poзмiщенo нaвчaЛЬHo-MеToдиuнi
мaтеpiaли, poзpoбленi BикЛaДaчaМи кaфедp, щo зaбезпечyloTЬ нaвчaльний
Пpoцес зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaMoroЕлектpoмехaнiчнi системи aBToмaтизaцii тa елекTpoIIpиBoДiз спецiaльнoотi 141 ЕлекTporнrpГеTикa, еЛrкTpoтеxнiкa Ta rЛекTpoмеxaнiкa гaлyзi знaнЬ 14 Електpичнa iнxtенеpiя.
,Цостyп BикЛaДaчiв i стyдентiв Дo меpеrкi iнтеpнет, як Д}кrpелa iнфopмa.
цiТ, зaбезПrчy}oTЬ спецiaлiзoвaнi кaбiнети З кoмп'toTrpнolo теxнiкoro, oблaднaниx кaнaЛaМи ДoсTyПy тa лaбopaтopiТ цrнTpy HoBиХ iнфopмaцiйниx Tех}Io-

лoгiй xHУMГ iм. o.M. Бекетoвa.
Hаукoва poбoma кафedpшmа наукoваpoбomа cmуdeнmiв
Ha випyскoвiй кaфедpiздiйснroстьсяцiлесПpяМoBaнa
poбoтa щoДo вiДбopy кpaщиХ BиПyскHикiвiз зaЗнaчrнoТспецiaльнoстiЗ ПoДaJIЬIxиМ
I{aBчaнHяM
в aспipaнтypi тa ЗaxисToмдисеpтaцiй.
Кaфедpa здiйснrос нaBчaЛЬнo-MеTo.ци.rнy
i нayкoBo-ДoслiДницЬкypoбoту, зaЙмaсTЬсяpoзpoбкoro iннoвaцiйниx ПpoекTниxpirпень, якi пoдaлi пyблiкyIoTЬсяy МoнoгpaфiяxTa HaBчaЛЬниxпoсiбникax' сПpяМoBaниxHa MеToДичне
зaбезпеченняЗa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ
ПpoцpaМoloЕлектpoмехaнiчнiсисTеMи
aBToМaTизaцiТ
Ta еЛекTpoПpиBoД
iз спеЦiaльнoстil41 ЕлекTpoенrpгеTикa,
rЛектpolёxйiкaтЕёлёкфoмёxaтriхТiaлузi-зйaнЪJ4Електpичнa i нженеpiя.
Hayкoвi .цoслiДхrеннякaфедpи здiiтc.нЮIoTЬся
пiд кеpiвHИцTBoМДoкTopa
теxнiчниx нayк' пpoфесopaIl{еpбaкaЯ.B., B IIayкoBoMyДopoбкyякoгo ПoнaД
140 пyблiкaцiй, пoнaд 20 aBTopсЬкиxсвiДoцTBTa пaтентiв, 1 мoнoгpaфiя.
ПpофесopII{еpбaкЯ.B. r чЛенoMCпецiaлiзoвaнoТ
вченoТРaДиД 64.o50.15пpи
ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoМyпoлiтеxнiннoмy yнiвеpситетi зa спецiaльнiстrо
05.09.|2 _ нaпiвпpoвiдникoвiПеpеTBoprовaчi
rЛrкTpoенеpгiТ
Ta Д 64.О50.04зa
спецiaльнiстro05 .22.09 - rЛекTpичниЙ,TpaHсПopT.
Bиклaдaнi кaфедpи BикoнyЮTЬHayкoвi poбoти, щo фiнaHсyIoTЬсяЗa paxyнoк деplкбroджеTyTa НaгoсПДoГoвipнихyМoBax зa фaxoвиМсПpЯМyBaIIняМ.
У всеyкpaТнсЬкoМy кoнкypсi нayкoвиx сTy.ценTсЬкиХ pобiт З
еЛrкTpoМеxaнiки,
y М. Кaм'янське пpийфiнaл ЯкoГo у 2017 poцi ПpoBoДИBсЯ
нЯЛoyчaсTЬ 7 стyДентiв.PoбoTи сTyДентiвзaйняЛиoДне Пrpше мiсце, чoTиpи
Дpyгиx Ta Tpи тpетiх.
Зa oстaннi poки BикoHaHoкoмПЛекснiмiх<вyзiвськiДиIIJIoМнi
пpoекти зa
yЧacTloстyдентiв ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГoaвтoмoбiЛЬнo-Дoporкньoго
yнiBеPсИTеTУTa стyДентiв IIaBчaнHЯCеpгесвa P.Io. i IIIкpябкo A.B. (кеpiвник
Пpoф.,laлекa B.x.), ПpичoМyyсi стyденTисTaЛиЛaУpeШaмиoблaснoГo
,Ц.T.H.,
кoнкypсy кМoлодий нoвaтop ХapкiвЩини)).Кoнкypснa poбoтa зa мaтеpiaЛaМИ
ДиПЛoМниxПporктiв oдеpжaЛaПеpшемiсце B кoнкypсi тa BкЛIoчrнaДo ПЛaнy
poбiт oблaснoiaдмiнiстpaцiТ.
Bucнoвoк: в XHУMГ iм, О.M. Бекеmoва icнус i чimкo функцioнусpiзнopiвнева cuсmeл4аopzанiзацii.i кoнmpoЛЮнсlвчсlЛьHo-вuхoвHozo
npoцесу;|1авчаГoлoвa комiсiТ
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Льнo-^4еmoduчнезабезпeчення нсlвчсI"]'tьнoеo
npoцеcу За ocвimньo-npoфеciйнoro
npozpаАLoю Eлекmpoл,tеханiчнi cuсmемu авmoл4аmuзацii,mа е]lекmponpuвod iз
cnецiальнoсmi 14 I EлекmpОeнеpeеmuКа,еЛеКmpomехнiка mа еЛекmpoмeханiка
zалузi Знсll7ь I4 Eлeкmpuчна iнэюенеpiя знахodumьсЯ на docmаmньo вucoКo^4у
p i внi; ducцunлiнu з аб eзnечeнi вidno вidнu^4|,t
|1авчаЛьHo -J|4еmo
duчнuмu м аmеpi аЛа^4u.

5. Кaдpoвe зaбeзпeченHя нaBЧaЛЬнo.BихoBIIoгo Пpoцeсy зa oсвiтньoпpофесiйнoю ПpoгpaмoЮ Елeктpoмехaнiчнi
системи aBTo]uaTизaцii Ta
елекTрoПpиBoД iз спeцiaльнoстi 141 BлeкTpoенеpгеTикa' еЛeкTpoTехцiкa
Ta еЛeкTpoмeхaнiкa гaлyзi знaнь 14 ЕлeктpиЧнa iнэкенepiя
Якicн tlЙ cклаd наукo вo-nedаzoziчнozo cкл аdу
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя нayкoBo-педaгoгiuниx i нayкoBиx l]pa-

цiвникiв xHУМГ iм. o.M. Бекетoвa,BиПyскoвoТкaфедpизoкprмa, iх ПrДaГoгiчний дoсвiд, MеToДичнийi нayкoвиiцpiвень, пoстiйний пoшryкi викopистaння цoвiтнix теxнoлoгiй в oсвiтi i нayЦi, ЗajlyчrннЯДo TBopчoгoПpoцrсy сTy.центiв е BиЗнaчaJIЬI{иM чинникoM

зaбезпечення висoкoТ якoстi oсвiти BиПyскни-

кiв, ik зaтpебyвaнoстii кoнкypеIlToсПpoмox<нoстi
нa pинкy пpaцi тa aкaдемiuнoТмoбiльнoстiнa сBpoПейськoмyoсвiтньoмyПpoсTopi,пpoвеДеннЯнayкoBИx
нaцioнaЛЬнoГoi свiтoвoгo piвня, B ToМy числi спiльниx мiяrнapoдДoслiДx<ень
Hиx Пporктiв i ПpoГpaМ.
ЧисельнiсTЬ IlayкoBo-ПеДaгoгiчниxпpaцiвникiв, якi зДiйснrоroтьпiдгoтoвкy мaгiстpiв зa oсвiтньo.пpoфесiйHolo
ПpoГpaМoЮ
ЕлектpoмехaнiчнicисTrMи
aBToМaTизaцiТ
Ta rJlrкTpoПpиBoД,сTaI{oBиTь|2 ociб, З ниx: 4 _ Дoктopи нayк,
пpoфесopи;8 _ кaнДиДaTинayк' ДоцеIITи.
Чaсткa HayкoBo-педaгогiuниx пpaцiвникiв З HayкoBиMи сTyПеHяМиTa
BчениМи ЗBaнI{яMи, якi здiйснroють пiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньoпpoфесiйнoЮПpoГpaМoЮЕлектpoмеxaнiчнi сисTеMи aBToMaTизaцiiTa rЛrкTpoПpиBoДiз спецiaльнoстi 141 ЕлекTporнеpГеTикa'елекTpoTеxнiкaTa еЛекТpoмеxaнiкa,скЛaДaс7 |'4 уo.
28,6 oА ГoДин лекцiй. Кiлькiсть
,{oктopи Hayк, пpoфесopИ BИКnaДaIoTЬ

ЛrкцlЙниx ГoДин нa oДнoГo BикJIaДaЧaНe ПrprBищyBaTиМе 250 гoд. зa piк пpи

зaгaльнiйкiлькoстiдисциплiнне бiльшe4.

Biдпoвiднiсть нayкoBo-педaгoгiuнoi спецiaльнoстi виклaдauiв, щo Зaбезпеuyюyть пiдгoToBкy мaгiстpiв, пiдтвеpД)кенaikнiми спецiaльнoсTяMиЗa
ДиПЛoМoМПpo oсвiтy, нayкoBoЮспецiaльнiстro,нayкoBиМсTyПеHеNл,
BченИМ
ЗBaHIIЯM,
aбo нaявнiстroнayкoBиX ПpaцЬв фaxoвих BиДaHIIяxi нaвчaЛЬниxПo-

сiбникiвз гpифoмМoнУ.

Пid вaщeння кваЛiфiкацii вuкЛаdачiв
Усi виклaдa,li,щo зaбезПrчyЮTЬI{aBЧaЛЬний
пpoцес зa oсвiтньo-
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пpoфесiйнoЮ ПpoГpaМoЮ Електpомеxaнiчнi сисTеMи aBToMaTизaцiТTa еJIекTpoПpиBoД iз спецiaльнoстi 141 ЕлектporнеpГrTикa, еJlrкTpoTеxнiкa Ta rЛrкTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaIIЬ 14 Електpиuнa iнx<енеpiя шoстiйнo пiдвищyroть
пpoфесiйний piвень IIIJIЯxoM пi.цвищення квaлiфiкaцii aбo сTaжyBaHHЯ IIa
пpoвiдниx пiдпpиlмcTBax, HayкoBo-виpoбни.lИx цеllTpax, iнстиTyTax пiсляДиплoмнoi oсвiти.
Bucнoвoк: склаd HсlуКoвo-nеdаzoziчнuх npацiвнuкiв, якi забезneuуromь nidlomoвКу фахiвцiв за ocвimньo-npoфeсiйнoro npozpаfuxoloEлекmpoмеханiчнi сuсmел4uавmoл4аmuзацii.mа eЛеКmpoпpuвodiз cneцiальнocmi I 4 ] Eлeкmpoeнеp?еmuКа, еЛекmpomехнiка mа еЛеКmpoмеханiка zалузi Знсt|tь14 Eлекmpuчна iнэюенеpiя вклroчас в cебе вucoКoКвсlЛiфiкoванuхi docвidченuх cnецiалicmiв, якi
маюmь вidnoвidну ocвimу mа nocmiйнo nidвuu4уюmьcвiй npoфeсiйнuй piвeнь; наукoвo-nеdаzoziчнi npацiвнuкu за свotл,tpiвнем квалiфiкацii' mа npoфеciйнuм doсвidoл'tзdаmнi вupiшlуваmu завdання З nidеomoвкu квалiфiкoванuх фахiвцiв за
ocвillоньoю npozpал4otoEлeкmpowtеханiчнi cucmел,tuавmoл4аmuзацii.mа еЛeкm-

mа еЛекmpoмеханiка
еЛeКmpomехнiка
ponpuвod 14 1 EлекmpoенеpzemuКа,
; каdmа аКлiцензiйнu]Vt
poвe забезneчeння спецiальнoсmi вidпoвidас чuн|1u^4
у^4oваJvx
o2ал,x.
p еd umац iйнuл,tвl,tJv|

6. MaтеpiaЛЬHo-Tеxнiчне зaбезпечeIIHя IIaBчaЛЬнoгo Прoцесy За
освiтньo.пpoфeсiйнorо ПрoгpaМorо ЕлекTpoмrхaнiчнi сисTе1\{иaBToMaTиЗaцii Ta еЛeкTpoПpиBoД iз спецiaльнoстi 14| ЕлектpoeнеpгеTикa' eЛекTрo.
технiкa Ta еЛeкTpoмеxaнiкa гaлyзi знaнь 14 Електpичнa iнжeнеpiя

Хapкiвський нaцioнaльниiт' yнiвеpситет мiськoгo ГoсПo.цapсTBaiменi
мaтеpiaльнo-теxнiчнубaзy i сoЦiaльнyiнфpao. М. БекетoвaMar poЗBИI{енy
BЛacнtсTIo1 нaЛеntиTЬ
сTpукTypy.Мaйнo УнiвеpсиTеTy с ЗaгaЛЬнo.цеpжaBllolo
йoмy нa ПpaBaxIIoBIIoГoГocПoДapcЬкoгoкopисTyBaHъIЯ.
Haвчaльнийпpoцес y Хapкiвськoмy нaцioнaлЬнoМyyнiвеpситетiмiськoiменi o.M. Бекетoвa здiйснrосться y BocЬМи IIaBЧaЛЬHoГo ГoсПo.цapcTвa
лaбopaтopниxкopПyсaх.
Haвчaльнo-BиxoBHийпpoцес ХHУMГ iм. o.M. Бекетовa зaбезпечений
пpимiщеннЯМи.
ими i Дoпoмiх<ниМи
ay.циTopнимфoндoм, aдмiнiсTpaTиBн
ЗaГaЛЬнoюПЛoщrю 45З2],6',, щo ДoзBoУнiвеpсиTrTMar 8 гypтox<иткiв
мiсцями yсix iнoгоpoднix стyдентiв.
IIЯеHa 100 вiдсoткiв зaбеЗПечиTи
B Унiвеpситетi фyнкцioнyroTЬ17 пyнктiв xapuyвaLIНЯy BиГЛЯДiбyфетiв
Ta iдaлень. [o скЛa.цy oб'сктiв соцiaльнoi iнфpaстpyкTypи ХнУМГ
iм. o.M. Бекетoвa нaЛежиTЬсПopTиBнийкopпyс з .цекlJlЬкoМaсПopTиBHиМи
ЗaЛaMи(вoлейбoльниЙ, TprнaжеpниЙ, бacкетбoльний, гiмн acтичниiцтa iн.),
кiмнaтaмИ ДЛЯiнтелектyaЛЬниxiгop, кaбiнетaмИ ДЛЯTropеTичнoТпiДгoToBки.
УнiвеpсиTrT Maс бiблiотекy З кн'иx{кoBиM
фoндом N{aйже1 млн. пpимipникiв' {o склaдy бiблioтеки BxoДиTЬнayкoBkIЙ,сTy.цrнTськийi aбонемеHTxyдoжньoi лiтеpaтypи тa сiм чиTaЛЬниxЗaЛiBнa 540 ПocaдкoBиxмiоць.
Гoлoвa кoмiсiТ
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У бiблioтецi ствopенi електpoнний кaTaЛoГ фo"дy нoBиx HaДХoД)кеHЬTa
aBToMaTизoBaIIaбiблioтечно-iнфopмaцiйнa сисTеМa' щo пеpедбa.ra€ poзшиpення влaснoТ кoмп'tотеpнoТ меpеx<i тa aBToмaтизaцiro poбoти дoвiдникoвoбiблiогpaфiuнoгo вiддiлy, вiддiлiв кoМПЛекTyBaIIHЯi oбpoбки лiтеpaтУpИ Ta
збеpiгaння кHиг, aбoнементiв, .lитaлЬних зaлiв УнiвеpсиTеTy.
Зaбезпечення стyдентiв l{aBчaлЬнorолiтеpaTypoЮ Ta МеTo.циЧниМипoсiбникaМи здiйснroеться згiдl{o ПpoГpaм кypсiB, зaяBoк кaфедp Ta BикЛaДaчiв.
Безкotптoвниiт ДoсTyП до yсix pесypсiв в бiблioтецi зaбезПечyloTЬ aBToMaTИЗoвaнi poбoчi мiсця Ta зoнa Wi-fi ПoкpиTTя в yсix пpимiщенHяХ бiблioтеки.
Знauнy pojlЬ y iнфopмaцiйнo-мrToДичHoмy зaбезпеченнi HaBчaЛЬнoТpoбoти отyдентiв Ta BикJIaДaчiв Зa ДplcЦИплiнaми IIaBчaJIЬHoГoПJIaнy вiдiгpaе
I]ифpoвий pепозитopiй УнiвеpсиTrTу' який с o.цниМ з кpaщиx в УкpaТнi тa зa.
pе€ c TpoвaниЙ y мix<нapoД}Ioмypесстpi ROAR.
Для зaбезпечrннЯ HaвчaЛЬнoгo Пpoцrсy пiдгoтoвки мaгiстpiв Зa
oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoгpaМoю Електpoмехaнiчнi сиcTеMи aBToMaTизaцiТ
Ta rЛекTpoПpиBoДiз спецiaльнoстi 141 ЕлекTporнopГlTикa, еJlrкTpoTеxнiкaтa
rЛrкTpoмеxaнiкa гaлyзi ЗнaIIЬ 14 ЕлектpИЧLIa iнrкенеpiя зaДiянo 6 спецiaлiзoBaних лaбopaтopiй, oснaщениx piзнoмaнiтним сyчaснИМ лaбopaтopниM oблaДIIaнHЯМ.Усi лaбоpaтopнi пpимiщення вiДпoвiДaroть сaнiтapниМ HopМaМ, BИбезпеки Ta oхopoни пpaцi згiДнo з чинI{иMи HopМaTиBМoгaм ПpoTиПo}кеx<нoТ
IIиMи ДoкyMrнTaМи.
Haявне лaбopaтopне oблaДнaннЯ пoвнiстro зaбезпечyr ПoTpеби нaвчaльнoГo Пpoцесy.
Зaбезпеченiсть лaбopaтopiями, oблaДнaнняМ' ycTaTкyBaнI{яМ' неoбхiдниМ ДJIяBикoHaIIнЯHaBчaЛЬних ПpoгpaМ, сTaIIoBИTЬI00 %'
ьtloZo np o B ucнo вoк : сmаIt лlаmеpiальнo -mехнiчнozo з абезnеченHя l1сlвчаЛ
цeCу mа coцiальнoi. iнфpаcmpукmуpu вidnoвidа€ чuннuJ||лiцензiйнuл4mа акpеdumацiйнu^l вuJv|oтамнаdання oсвimнiх nocлуz з nidzornoвКu фахiвцiв dpуzozo
(лlаeicmеpcькozo) piвня за oсвimньoю пpo?pсl^ьoюEлeкmpoлсеханiчнi cuсmемu
авmoмаmuзацii. mа еЛeкmponpuвod cnецiальнocmi ]41 EлекmpoеHеpzеmuксl,
eЛекmpomехнiка mа еЛекmpoмеханiка еалузi Знаr!ь 14 Eлeкmpuчнсl iнэюeнеpiя.

7. Якiсть пiдгoтoвки i викоpисТaння BиПyскникiв зa освiтньoпpoфесiйною ПpoгpaП{oю Електpoмexaнiчнi системи aBToMaTизaцii Ta
еЛrкTpoПpиBoДiз спецiaльнoстi 141.ЕлекTpoенеpгеTикa' еЛекТpoTехнiкa
Ta eЛrкTpoМеханiкaгaлyзi знaнь 14 Електpичнa iнжtенеpiя
Piвень пiДгoтoвки мaгiстpiв оцiненo нa пiДстaвi pезyльтaтiв Bикoнaння
cTy.цrHTaМикoМПJIексHиxкoIITpoЛЬHиxpoбiт (ККP), ексПеpTизи кypсoBиx
пpoектiв, звiтiв З ПpaкTик' prЗyЛЬтaтiв rкЗaMеHaцiйнoТсесii, Щo ПеpеДУBarIa
aкpедитaцii.
Bикoнaння ККP BиМaГaлoвiд стyдентiв систlМниx з[IaHЬз .цисЦиплiн
piзниx циклiв. Пaкети ккP скJlaДrнo вiДпoвiДнo Дo TиIIoBиx BиМoГ щo,цo
Гoлoвa кoмiсii
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скЛaДy,ЗМiсTy Ta ПopЯДкyik poзpoбки. ,{o кoх<нoГoПaкrTa кКP poзpoбленo
специфiки нaBЧaЛьнoiДисциплiни.ПaкpитеpiТТx oцiнrоBaHIIяз ypaxyBaIIIIяM
кеTиККP:
- oХoПЛЮIoTЬ
BесЬПpoгpaМниймaтеpiaлнaвчaльнoТ.цисциплiни;
_ MaIoTЬне МеHIIIе30 вapiaнтiв кoмплексниx зaBДaIIЬ;
_ МaIoTьсTpyкTypypiвнoзнaчнoi скJlaДнoстi,a тpy,Цoмiсткiстьвiдпoвiдaс
вiДвеДенoМyЧaсy кol{TpoЛЮ(90 xвилин);
_ Зa Мo}кливoстiзBoДяTЬ.цo мiнiмyМy нrПpoДyкTиB}Iiвитpaти чaсy нa
Дoпoмiх<нioпеpaцiТ,пpoмiхснipoзpaxyнкитa iн.;
_ мiстять вiдoмi B rЛrкTpoмеxaнiцiтеpмiни, нaзBи,ПoЗHaчення.
Пiд чaс poбoти екcПеpTнoТкoмiсiТ пpoведенi ККP Зa цикЛoм Дисциплiн
пpoфесiйнoi i ПpaкTичнoТпiДготoBки. Як свi.цчkITЬaНaЛiзpезyльтaтiв BикoнaH[Iя кoмПЛrксних кoнTpojlЬниx poбiт, сTy.цrHTизa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
iз спеTa еЛекTpoПpиBoД
ПpoгpaмoroЕлектpомеxaнiчнi системи aBToI\4aTизaцiТ
цiaльнoстi 141 ЕлектpoенrpГеTикa'rЛrкTpoтеxнiкa Ta еЛекTpoмеxaнiкaгaлyзi
ЗI{aHЬ14 ЕлектpичHa iнx<енеpiЯПoкaЗaЛи.цoсTaтнiйpiвень фaxoвoТпiДгoтoвки, ПpoяBиJIиTBopчий пiДxiд пpи виpiпrеннi.ситyaцiЙниx ЗaДaЧ'пoв,яЗaниxЗ
вщiaнтiв. У poбoтax Деякиx сTy.цrнвибopoм i oбrpyнтyBallняМoПTиМaJIЬниx
тiв мaлa мiоце HrПoBнoTaвiДпoвiдей,не ЗaB)кДичiткi лoгiчнi BисtIoBки.
Pезyльтaти Bикoнaння кoMIIЛrксниx кoIITpoJIЬнихpoбiт вiДпoвiДaroть
BсTaнoBЛе}IиMBиMoГaМ Дo aкpедитaцiТ пi.цгoтoвки мaгiстpiв Зa oсвiтньoTa rЛrкTпpoфесiйнoЮПpoгpaМoю Електpoмеxaнiчнi сисTrМи aBToМaTизaцiТ
Ta еЛrкTеЛекTpoTеxнiкa
poПpиBoДiз спецiaльнoстi 141 Е,лекTpoенеpгlTикa'
poмеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧНaiнженеpiя (дoдaroться).
Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кoHTpojIIoпiд Чaс oсTaIIнЬoТзaлiковoекЗaМенaцiйнoiсесiТПoкaЗaBДoстaтнiйpiвень TеopеTичнoiтa ПpaкTичнoТпiдгoToBки стy,Центiв.Узaгaльненi pезyIIЬTatИскЛaДaнняекзaменiв: aбсoлroтнa
быт'- З,7;
yспiшlнiсть - 100Yo,якiсть _ 5 1,5 o/o,cepeднiiт,
PезyльтaтИЗaXИcTУкypсoBoГoПporкTyTa кypсoBoТpoбoти тaкi:
- лiтня сесiя:yспiпrнiсть- 100,0o/o,якicть- 56'зoh,сеpеднiйбaл- 3,8;
- ЗиМoвaсеоiя:yспirшнiсть_ 100,0o/o,якicть- 50,0 o/o,cepеднiЙбaл- З,6.
Pезyльтaти вибipкoвoi пеpевipки кypсoBиx пpoектiв стyДентiв свiДчaть
Пpo нaЛеx<нyoбгpyнтoвaнiстьiх oцiнroвaння,ПoПpи нaявнiсть iнoдi неДoсTaTньo чiткиx BисIIoBкiввиклaДaчiвпo poбoтax.
ПpaкTикиЗaгaЛЬнayспirпЗa pезyльTaTaМизaxисTy звiтiв 3 Пr.цaГoГiчнoТ
oА,
o/o;
cеpeднiйбaл _ 4,56.Pезyльтaти
якicнayспilпнiсть - 100,0
нiсть - 100,0
ЗaxисTy звiтiв з ДoслiДницькoТПpaкTикитaкi: yспirпнiсть _ 100,\Yo; якicть \00%, сеpеднiiт,бaл _ 4,56. Це свiдчиTЬПpo висoкий piвень пpoфесiйнoiпiДГoToBКИстyДентiв.
Пеpевipенo opГaнiзaцiю,TеМaTикyTa ПoToчниiт'cтaн Bикoнaння ДиПЛoМниx poбiт мaгiстpiв. Poбbти BикoнyЮTЬcянa aкTyaлЬнy TrМaTикy i цiлкoм
вiДпoвiДaloTЬсyчaснoМy сTaнy poЗBиTкyспецiaльнoстi.
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PезyльтaтИЗaXИcTУзвiтiв з ПеprДДиплoмнoiПpaкTикИтaкi: yспirшнiсть100,0o/o;якicть- 100,0Yo'сеpеднiй6aл _ 4'56. Це свiдчиTЬПpo висoкийpiвень

пpoфесiйнoТпiДгoToBкистyдентiв.
Bищезaзнaченi Пoкaзники yспiшнoстi ДaroTЬЗМoгy зpoбити BисI{oBoк
ГIpo Достaтнiй piвень пiдготoвки стyдентiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю

ПpoГpaМoroЕлектpoмеxaнiчнi системи aBToMaTизaцii Ta еЛrкTpoПpиBo.цiз спеЦiaльнoстi I4I ЕлектpoенеpгеTикa' rJlекTpoтеxнiкa Ta rЛrкTpoмеxaнiкa гaлyзi
ЗнaнЬ 14 ЕлeктpичHa iнx<енеpiя.

Bacнoвoк: peЗульmаmu npoвеdенuх кoнmpoЛьнuх захodiв щodo nepевipкu
Знань nid час poбomu еКCпepmнoi.кoмicii.cвidчаmь npo mе, щo cmуdенmu ^4аromb нсlJlеЭtснуmеopеmuнну nidzomoвку mа влliюmь Заcmoсoвуваmu meopemuчнi знання пpu вupiu,tеннi кoнкpеmHuх ||pаКmuчнuхзавdань,' якicmь nidzomoвкu
вunуcКнuкiв за ocвtmньo-npoфеciйнoю npoеpаJv|oloEлекmpoмeханiчнi сuсmемu
авmo^4аmuзацii.mа eЛекmponpuвod iз cnецiальнocmi I4 ] Eлекmpoе|lеpzemuка,
eЛекmpomехнiка mа елеКmpoмeханiка еалузi Знсlнь I4 Eлекmpuчна iнэюeнеpiя
o?сl^4'
вi dn o вi d ас акp еdum ацiйнuл'l вu^4

Зaгaльнi BисtIoBки i шpoпoзицii
Ha пiДстaвi пoДaнИr-Нa aкpеДиTaцiroмaтrpiaлiв ХapкiвськoГo нaЦioнaiменi o.M. Бекетoвaтa пеpевipки
ЛЬнoГoyнiвеpсиTеTyмiськoгo гoсПo.цapствa
pеЗyЛЬTaтiвoсвiтньoТдiяльнoстi нa мiсцi, ексПеpTIIaкoмiсiя дiйшлa BиcHoBкy'
ПpoгpaМoroЕлекщo ПpoгpaмaпiдгoToBкимaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
тpoмехaнiuнi сиcTrMи aBToMaTизaцiТ.Гa rЛекTpoПpиBoД iз спецiaльнoстi
141 ЕлектporнrpгеТикa, еЛrкTpoTеxнiкa Ta еJlrкTpoМеxaнiкa гaлyзi ЗнaнЬ
y Хapкiвськoмy нaцioнaлЬнoМyyнiвеpситетiмiськol4 Електpичнaiнx<енеpiя
iменi o.М. Бекетoвa,зoкpеMaкaДpoBе'нaBчaЛЬнo-МеTo.цичнr,
Гo гoсПo.цapcTBa
iнфopмaцiйнезaбrЗПrЧеннятa якiсть пiдгoтoвки фaxiмaтеpiaльнo-теxнiчне,
вцiв вiДпoвiДaloтьBсTaIIoBЛениM
лiцензiйниМ yМoBaМ Ta aкpеДиTaЦiйнимвиpiвня IIaBчaJIЬнoТ
пi.цгoтoBкиi в пoдaлЬш]oMyспpoмorкнi
MoгaL4Дo IIaзBaI{oгo
зaбезпечиTиДrpx{aBнyГapaнтiю якoстi oсвiти.
Bвaя<aемoзa неoбxiДне BисJIoBиTиTaкo)к pекoмrl{Дaцii,якi нr BПJIИBaпoпiпtшитиякiсть пiдгoтoвки
ЮTЬHa pеЗyЛЬTaTиaкpеДитaцii,ПpoTеДoЗBoJIЯTь
фaxiвцiв:
ДoyкoмПЛrкTyBaTи l{aвчaЛЬнy лaбopaтopiro cисTеM кrpyвaння
сyчaс}IoЮПrprTBoploBaЛЬнoЮтеxнiкoro, в Пеpшy чеpГy
rЛrкTpoIIpиBo.цaMи
нaпiвпpoвiдникoвими ПеpеTBopIoBaчaMиЧaсToTи, мiкpoпpoцrсopнИМи i
BrкTopIIиМиcисTеМaMикrpyBaн}IЯеJIrкTpoПpиBo.цaMи
;
- aкTиBiЗyBaTи poбoтy BикJIaДaчiB з BиДaння BJIaсниx пiдpy.rникtв Ta

HaBЧaЛЬниxПoс10HикlB;

- кoМП'IoTеpнy теxнiкy нa кaфедpi ПoПoBниTи бiльпr сyЧaсHиМи
ПpoГpaMaми' щo
.цoЗBoJIяЮTЬ полiппrити poЗpaxyнки пapaметpiв
aнHя.
rЛекTpoMеxaнiчниХсисTrM Ta IIpoBoДити ix ПpoeкTyBaння i мoДелтoB

Голoвa кoмiсiТ

M.Я. oстpoвеpxoв

14

О с*iт:rьо-пpоф есiйна пpогр aMа Електp оprеханiчнi си*теr':Eё=*э*г==141 Електр*е!{rргlTиц{этизацii Ta еЛrI{Tр*ПpиBoД iз спецiадьн*стi
rJ:екTрt}Tехнiка Та еJlrкTрoМrхaнiкa галyзi з:*аlcъ 14 5де=триЧн* iнякен*рiя y Х*ркiвськolvly на:1iонaлЬ}Iоiиy yнiв*рситетi вяiськoГo гoсrrОДaЁсTBa
iме:ri О.1u. Бeкeтова lиotке бyти aкре.ц}IТсBaHa За Дрyгим (магi*т*р*ь*сeм)
pisнем.

Г*лова е:{с.:ерTноiкомiсii:
зaвiдyвa.Iкaфедри ТсoреTичноiедект.
pотеxнiки HaЦiонaЛЬнoгo теxнiчного
yнiверсиTrTy Украiни <<Киiвський
поiнститyт
iменi
Iгоря Ciдiтеxнiчний
теxнiчних
т{ayк,
кОрcЬкoгo' ,цoкTop
професор,пpофесoр,

o,4.э ./?
,/ r///,/
\/r.
rrl.Я.

/ '^ //-/

ОстроверхoB

Ек*перт

зaвiдyвaн кaфедpи еJIекTpОfutеханiчних
сисТlр: З кoмп,tОТrрI{:4l4yпpaвлiнням
ОДеського нaцiонaJlЬ}loГО технiчного
yнiвеpсиTеТy:,ДoкTop технiчниx нayк,

B.A. BоДiчев

-pсф**оp

BI,Iс!Iоёк*B{I{

З експерТни1l{и

sЗЕ*Iдo]l{Ленtlи

B.M. Баб*с*

Ректор

Головano'iсit (

,fAA
Ц

M.Я. oстpoBерХ.ОB

ЗBЕДЕ,нI BIДOМOCTI
Пpo ДoTpиМaннЯлiцензiйниx yМoB y сфеpi виЩoТoсвiти
ПopiвняльнaтaбlицЯ ДoTpИМaннЯкaДpoBИxi теxнoлoгiчних BИMoГщoДo Мaтa iнфopмaцiйнoгo зaбезпетеpiaльнo.теxнiчнoГo'IIaBЧaЛЬHo-МеToДиЧнoГo
ЧrнHя oсвiтньoТдiяльнoстi y сфеpi вищoТoсвiти зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо
irpoГpaMoroЕлектpoмехaнiчнi системИ aвToмaтизaцiТTa еЛrкTpoпpивoд i з
опецiaльнoстi 14 1 ЕлектpoенеpгеTикa,еЛекTpoтехнiкaTa еЛектpoмеxaнiкa
гaлyзi ЗнaнЬ 14 Електpичнa iнrкенеpiя
Haйменyвaння ПoкaЗHикa(нopмaTиBУ

ЗнaченняпoкaЗникa(нopмaтивy)*

Фaктичне
ЗнaЧrннЯПoкaзникa

BiДxи ле ння
фaктиннoгo
ЗHaЧення
ПoкaЗHИКa
вiд гrоpмaTиBHoГo

КAДPOBIBИМoГИ

oсвiтньoТдiяльнoстiy сфеpi вищоТосвiти
щo,цoзaбезпеченняПpoвaДх{eння
4. Прoведення лекцiй з FIaBчaЛЬниx
пл i н HayкoBo-ПеД.aгoгiчн
ими
Д.исЦи
(нaукoвими) пpaцiвникaМи вiдпoвiДнoi
спеЦiaльнoстi зa oснoBниM мiоцем poбoти ( м i нiм aльний вiдсoтoк визнaченoТ
H a B Ч a Л Ь H ИПМЛ a H o Mк i л ь к o с т i г o д и н ) :

50

't1

2) якi МaloТЬнayкoвий стyпiнь ДoкTopa
пpoфесoрa
наУк aбo BчlHе ЗBaЕ{ня
5. Пpoвeдення лекЦiй 3 нaBЧaJIЬниx
Щo зaбезпrЧyюTЬ фoрмy.
дll,tсt-lиttлiн,
BaHl.IяпрoфесiйнИXкoМПеTентнoстей,
(нayкoвими)
гIayкoBo-ПеДaгогiчними
пpaцiвникaми,якi с BИЗнaниMипpoфесioнaлaми з дoсвiдoм pоботи зa фaxoм
(п,ri
н iмaльний вiдсoтoк BиЗнaЧrнoТнa.
ПЛaнoМкiлькoстi гoдин):
BЧaЛЬHИM

25

28,6

yпpaвлiнськoТ,
iннol ) лoслiлницькoТ,
вaцiйнoТaбо твopuoТpoбoти зa фaxoм
6. ПpoведеннялекЦiй,ПpaкTиЧних'
зaняTЬ'
семiнaрськиxтa лaбopaTopl{иx
HayКoBoГo
керiвництвa
зДiЙснення
poботaми
N'{И,
кypсOвИ
Д'ИПЛoМHими
(rrpoеlстaьl
и), .Цисертaцiйними

15

t9

1) якi мaють нayковийстyпiнь тa/a6o
BчеtlеЗBaннЯ(дo 6 веpесня20|9P.Для
piвня З ypaxyBaнI{ЯМ
ПoЧaТКoBoгo
пеДaгогiчниxпрaцiвникiв,якi МaIoTЬ
BИщУкaтегoрiю)

liЯ М И HaуКoBoДoсЛ lll)t{е}.l
l-lе,,l'aгoгi ч гl и м и (н ayковими)

пiдпyнкти116 пyнктy5
пpимiтoт<

4

пiдпyнкти:
1)74

1, 8 , 9 , 1 0 ,
1|,\2,1З,

14,15,16
ПуHКTy5 пpимiТoк

+)1 Д

+З,6

LА
ra

piBеIrЬнayкoBofTa
IIpaцiBlrикaМи,
ПpoфесiйнoiaкTиBнoсTiкoжнoГo з якиx
зaсвiдuyетЬсЯBикoнaнняМзa oстaннi
tI'яTЬpoкiв не МеншеTpЬoхyMoB,зaЗнaЧrнихv пvнктi 5 пpимiток
7. HaявнiоTЬBиПycкoвoТкaфедpиiз
спецiaльнoТ(фaxoвoТ)пiдгoтoвкИ, ЯКУ
aбo спooЧoЛюeфaхiвецьвi.цпoвi.Цнoi
piдненoi нayкoBo-Ilедaгoгi.rнoТ
опецiaльнoстi
2) з нayкoвиМ сTyПенеМ Ta BЧениМ
зBaF{няМ

8. HaявнiсTЬTpyДoBихдoгoвopiв
(кoнтpaктiв)з yсiмa нayкoBoпедaгoгi.rнимипpaцiвникaМитal aбo
нaкaзiв пpo пpийняття Тх нa poбoтУ

+

+

.г

+

+

+

TЕxHoЛoГIЧHI BИМoГИ

щoДo мaтеpiaльнo-теxнiчнoгoзaбезпеченняoсвiтньoТДiяльнoстiy сфеpi вищoi oсвiти
5. Зaбезпеченiстькoмп,loтеpниМиpo.
бoчими мiсцями, лaбopaтоpiями,
пoлiгoнaми, oблaднaнняМ'yоTaTкoBaнням, неoбxiДними дЛя BикoнaннЯнaBчaЛЬниxплaнiв

+

+

TЕХHOЛOГIчHI BИМoГИ
зaбезпrчrнняoсвiтньoiДiяльнoстiy сфеpiвищoТoовiти
нaBчaЛЬнo-МrTo.циЧнoгo
Щo.цo
4' HaявнicTЬ кoМПЛrкcy I{aBчaJIЬнoМеTo.цичнoгoзaбезпeЧrння з кolкнoТ
}laBчaЛЬнoТдисциплiни нaBЧaЛЬнoгo
ПЛaнY

5. HaявнiсTЬПpoГpaМипpaктиннoТ
пiДготoвки,poбoниx ПpoГрaМПpaкTик
6. Зaбезпеченiсть стyдентiв I{aBчaЛЬмaтеpiaлaми з кожнoТ нaвчaльнoТ
H14N1И
Дисциплiни нaBЧaЛЬнoгo ПЛaнy

мaтеpiaлiв
7. HaявнiсTЬN,{еToДичних
ДЛяпpoBеДrнняaTеcTaцiТздoбyвaчiв

+

'+

+

+

+

+

+

+

TЕХHOЛOГIЧHI BИMoГИ
щoДoiнфopмaцiйногoзaбезпеченняoсвiтньoТ

3. Haявнiстьoфiцiйногoвеб-сaйтyзaкЛaДyoсвiти,нa якoМy poзмiщенaoснoBнa iнфopмaцiЯПpo йoгo .цiяльнiсть
(стpyктypa,лiцензii тa сеpтифiкaTипpo
aкprДиTaцiro,освiтня/oсвiтньoaтестaцiйнa (нayн ayкoвa/ ви Дaвътичal
кoBих кaдpiв) Дiяльнiсть,нaвнaльнiтa
нayкoвi сTpyкTypнiпiдpoздiли тp Тx
скЛaД,пеpелiк нaBчaЛЬниxдисциплiн,
IIpaBиЛaпpийoмy, кoнTaкT}Iaiнфopмaцiя)

pесypсy
4. HaявнiсTьеЛекTpoннoгo
зaкЛaДyoОвiти,який мiстиTЬнaBчaJIЬ-

60

60

Ho-МеToДиннiмaтеpiали з нaBЧaJIЬHИх
ПЛaнy' B ToMy
Дисциплiн HaBЧaJ]ЬHoгo
в
числi системi Дистaнцiйнoгo I{aBчaн.
ня (м iнiмa льниЙ вiдсoтoк нaBЧilЛЬниx
дисциплiн)

Гoловa ексПерTHoi кoмiсii:
зaBiДyвaЧ кaфеДpи TеoprTиЧнoТеЛекTpoTеxHiки HaцioнaльнoГo TrхнiЧнoгo yнiBrpcиTеTy УкpaТни <<КиТвсЬкийПoЛiTrхнiчний iнститyт iменi Iгopя Ciкopськoгo,
lloкTop Tеxнiчних Hayк, пpoфесop' Пpo-

/1
И

M.я. Oстpовеpxo.

фесоp, гoЛoBa кoмiсiТ;

Експepт

ЗaвiДyBaчкaфедpиеJlекTpoМеxaнiчниx
yшpaвпiнням
сИсTеMз кoМП'[oTеpниМ
oдеськoгo нaцioнaлЬнoГoтеxнiчнoгo
yнiвеpситеTy'ДoкTopтехнiuниХHayк,
пpoфесop

З експеpтHиMи

B.A. Bодiчев

BисIIoBкaMи

oЗнaиoМJ]eLтИvI

Pектоp

B.Iu.Бaбaсв

ДЕP)кABHIBИМoГИ Щoto AКPЕДИTAЦII
ПOPIBI{ЯЛЬI{A
TAБЛИЦЯ
кpиTеpiiъ Ta BиMoГ Дo aкpеДИTaцiТ

зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaМoro
Електpoмехaнiчнiсистеми aвТoмaтизaцiТ
Ta еЛrкТpoПpиBoДiз спецiaльнoстi 141 ЕлекTpoеF{еpГеTикa'
rЛекTpoТехнiкaтa
еЛrкTpoМеxaнiкaгaлyзi ЗнaнЬ 14 ЕлектpИЧHa iн>кенеpiя

F{aзвaПoкaзникa(нopмaтивy)

Знaчення
пoкaЗникa
(нopмaтивy)
зa ocвiтнiм
сTyПеFlеМ

BiДxиленгIя
Фaктичне знaЧrнF{яПoкaЗНИкa

фaктиннoгo
ЗHaЧеHHя Пo-

кaзникa вiд
нoрMaТИBНoГo

Якiснi харaкТеpисТI ки ПrДгoToBк ф a х i в ц i в

6. Умoви зaбезпеченняДеp)кaBнoi
гapaнтii
якoстiвишioТ
oсвiти
6.l. BикoнaннянaвЧaЛЬнoГo
ПЛaнyзa пo.
кaзНикaMи:пеpелiкнaвЧaЛЬнихДисЦиП0/o
лiн' гoДини^
фopми кoнтpoлro,
6.2.Пi двищенняквaлiфiкaцiТвиклaдaviв
пoстiйнoгoсКЛaДyзa ocтaннi5 poкiв,0%

100

100

100

100

100

100

7.1.1.УспitlHo BиКoнaнi кoнтpoльнi зa-

90

100

1 .1.2' Якicнo BикoFIaнiкoнтpoльнi зaBДaHHя(oцiнки к5> i <4>).%

50

50

90

не пеpедбaне.

б.3. Чисельнiсть нayкoBo-ПеДaГoгiчниx
(педaгoгiнних) пpaцiвникiв, що oболyгoBуIоТЬспецiaльнiсть i пpaцюЮTЬ y ItaBЧaЛЬtloМyзaклaдi зa oсHoBним мiсцем pобoти, яtti зaймaroтьсЯ BДoскoнaленняМнaBЧaЛЬHo-MеToДичнoгo
зaбезпечrннЯ, нayкo BИN{И дoсл iдяtен HЯNlИ,пiдгoтoвкoю пiдpyuникiв Ta HaBЧaЛЬниxпoсiбникiв, o/o

7. PезyльтaтиoовiтньoiДiяльнoстi(piвень
пiДгoтoвкифaxiвцiв),нr менtпе,0%
7' l. РiвеньзНaНЬстyдентiвз гyмaнiтapнoi
тa сoЦiaльtlo-екoнoMiчнoТ
пiдгoToBки:
вД,aння, o/o

7.2 PiвеньЗHaHЬстyДентiвЗ ПpиpoДниЧoнayкoвoТ(фy'дaментaльнoТ)
пiдгoтoвки:
1,2,1 УcпllлHo Bикoнaнi кoнтрольнi зaвдaння,0А

.l.2,2

Якlcнo викoнaнiкol{TpoЛЬнi
зaвдaньrя(oцiнки <<5>>
i <<4>>),
уo

+10

Ho HaBЧaЛЬHИМ
ПЛaHoМ

50

нe пеpедбaнеHo нaBЧaЛЬниM
ПЛaнoM

7.3.PiвеньЗНaHЬстyдентiвзi спецiaльнoi
"
(фaхoвoТ)
пiдгoтoвки;
7 . 3 . l . У с п i t l ] Н oB И К o l { a нкi о н т p o л ь н iз a вдarlня, o/o

90

100

+10

BiДхиле ння

Знaчення
ПoкaЗHиКa
(нopмaтивy)
зa oсвiтнiм
сTyПеI{rM

фaктичне знaЧеHHяПoкaзHИкa

7.2.2' Якicl{oBикoнaнiкoнтpoльнiзaBДaнHя(оцiнки (5)) i (4))),%
8. opгaнiзaцiянaукoвоТpoбoти
8.1.Haявнiотьy стpyктypi нaBчaлЬнoГo
зaКЛaДунayкoвиХпiдpoздiлiв

50

59,4

+

+

8.2. Учaсть стy.Центiвy нayкoвiй poбoтi
(гlayкoвaробoтa нa кaфедpaХ Ta B лaбopaтopiяx, yЧacTЬ B нayкoвиx конфеpенцiяx,
кoLlкyрсaX,висTaBкax, пpoфiльних oлiмпiaДaхтorцo)

+

+

HaзвaПoкaЗнИкa(нopмaтивy)

фaктtlнrIoгo
ЗHaЧеHI-lЯ
Пo.
кaзникa вiд
HoрMaТИBItoГo

+q4
-t'

Головa ексПеpTtloi кoмiсii:
зaBiДyBaч кaфедpи TеopеTичIroТrЛrкTpoTrxl]iкИ HaцioнaлЬнoГo Tеxнiчt{oГo yl{iBеpcИTеТy УкpaТни <КиiвсЬКИЙ ПoЛiTrx-

-l

-.t

.a /z_ /,/

нiчний iнститyт iменi Iгopя Ciкopськoгo,
ДoкTop TеХнiЧниx нayк' Пpoфесop, Пpo.

//u/,.
|:;Х'(

M.я. oстpоверхoB

сpесop,ГoЛoBaкoмiсiТ;

Експеpт
ЗaBiДyBaчкaфrДpи rЛекTpoМеxaнiчниx
сИсTеМЗ кoMП'}oTrpHИMyПpaBЛiIIняМ
oДеськoгo iraЦioHaЛЬнoгoTеxIriчFIoгo
yнiвеpситrTy, ДoкTop теxнiuниx нayк,
ГIpoфеcop
L.

З експеpтниМИB
HИЙ

Pектоp

B.M. Бабaсв
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