BиCнoBки
ексПеpTнoiкoмiсii щoдo aкpeДитaцii Дiяльнoстi
З нaДaння oсвiтнiх пoслyг пiдгоToBки мaгiстpiв
зa освiтнЬo-ПpoфeсiйноюПpoгpaмolo
opгaнiзaцiя ПepеBeЗeньi yПpаBЛiнняI{aTpaнспоpтi
iз спeцiaлЬнoсTi275 Tpaнспopтнi тeхнолoгii
(нa aвтoмoбiльнoмy TpaнсПoрTi)
гaлузi ЗнaнЬ 27 TpaнсПopT
y ХapкiBсЬItolиyнaцioнaЛЬнoМyyнiвеpситeтi мiськoгo
гoсПoДapсTBaiмeнi o.M. Бекетoвa

ш,кCПЕPTIIиЙ BисIIoBoк
aкpеДитaцiйнoi eксПеpТизиЦIoДoпi.цгoтoвкимaгiстpiв
зa oсвiтньo.пpoфесiйнoroПpoгpaМoк)
Opгaнiзaцiя пеpевеЗеньi yпpaвлiння нa Tpalrспopтi
iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi TеxlloЛoгiТ(нa aвтoмoбiльнoмy
TpaнсПopтi) гaлyзi знaнь 27 TpaнcпopT
y ХaркiвсЬкoMy нaцioнaлЬIroп{y
yнiвеpситетi
мiськoгo гoсПoДaрсTвaiменi o. M. Бекeтoвa
Згiднo з ПoлoхсrнняМ Пpo aкpеДитaцiroBищиx нaBЧaJIЬниХЗaкЛaдiв i
спецiaльнoстей У Bищиx нaвч€ ш Ьниx зaкЛaДaХ Ta Bищиx пpoфесiйниx
yчиЛищax, зaTBеpД}кениМПoсTaнoBolo Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни вiд
9 сеpпня 200I p. Jtlb978, зi змiнaми, BI{есеI{иMи
згiднo з ПoстaнoBaМиКaбiнетy
Miнiстpiв Укpaiни J\Ъ1124 вiд 31.l0.2011p., Лs 801 вiд 15.08.2012'
J\Ъ692 вtд
18.09.2013p., Jю 507 вtд 27.05.2014Р., TZlзa нaкaЗoмМiнiстеpсTBaoсвiти i
нayки УкpaТни JYs 384-л вiд 07.|2.2017 p., ексПеpT[Iaкoмiсiя Miнiстеpствa
oсвiти i нayки Укpaiни y склaдi:
Mopoз Mикoлa Mикoлaйoвич _ зaвiдyвa.lкaфедpиTpaHсПopTниХ
технoлoгiй
Кpемен.ryцЬкoГo
нaцioнaлЬнoгo

yнiвеpоитетy iменi M. oстpoгpaДсЬкoГo'
.цoкTopтеxнiчних нayк, пpoфесop' ГoЛoBa
кoМ1сl1;

Кpистoпнyк

Mикoлa

€ в генiйoвич
зaвiдyвau кaфедpи Tp
TpalrсПopTI{иx
i
теxнiчнoгo
теxнoлoгiй
lчнoГo
сеpBlсy
HaпiонaлЬнoГo gнiвеpситетy BoДнoГo
ГoсПo'цapсTBa Тa

ПpиpoДoкopисTyBaннЯ,

кaнДиДaTтеxнiчниx нayк' ДoЦенТ,ексПеpT
y пеpioд з 2О ГpyДнЯ Пo 22 гPУдня 20|7 p. BкЛIoчнo poЗГлянyЛa пoдaнi
Хapкiвським
нaцioнaлЬниМ
yнiвеpсиTеToМ
мiськoгo
ГoсПoДapсTBa
iменi

o.M. Бекетoвa мaтеpiaли i безпoсеpеДHЬo B нaBЧaJIЬнoМy зaклaдi
пеpевipиЛa .цocToвipнiсть iнфopмaцiТ, щo Пo.цalla ,цo MiнiстеpсTBa oсBiти i
нayки УкpaТни paЗoM iз зaявotо }Ia ПpoBеДrння aкpеДиTaцiТ, стaн кaДpoBoгo'
HaBч€ L ПЬllo-МrТoДиЧнoГo, мaтepiaлЬнo-Tеxlliчнoгo
Ta
iнфopмaцiйнoгo
зaбезпечення

IIaBЧaJIЬI{oГo Пpoцесy'

вiДпoвiДнoстi

oсвiтньoi

дiяльнoстi

ДеpжaBниМBиМoГaМщo.цoпiдгoтовки фaхiвцiв зaявленoГoдpyГoгo oсвiтньoгo

piвня.

У пiдсyмкy ексПеpTIIoГoоцiнroвaння кoмiсiя кoI{сTaTyс:
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1. Зaгaльнa xapaкTеpисTикa oсвiтньoi Дiяльнoстi Хapкiвськoгo
нaцioнaлЬHoгoyнiвеpсиTrTy мiськoгo гoсПoДapсTBaiменi o.M. Бекетoвa
Хapкiвський
нaцioнaльъlиЙ yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iменi o. M. Бекетoвa (ХHУMГ iм. o.М. Бекетoвa) зaснoвaнo y |922 poцi.
УнiвеpсиTеTr нaйстapirшиМB Укpaiнi BиЩиМнaBч€ U IЬниМЗaкЛaДoМгaЛyЗеBoгo
сПpяMyBaъIlc,Я(мiське ГoсПoДapствo), щo ГoTyс фaxiвцiв з yсЬoГo
кoMПЛrксy спецiaльнoстей ДЛЯ зaбезпечення теxнiннoТ, екoнoмiчнoТ i
сoцiaльнoТс феp >китте.цiяльнoотi
сyчaсHиxмiськиx aглoмеpaцiй.
xHУMГ iм. o.M. Бeкетoвa пiдпopядкoBal{oМiнiстеpсTBy oсвiти i
нayки УкpaТни з opгaнiзaцiйнo-пpaBoBoloфopмoro - нaBчaЛьниЙзaкЛaД.
Фopмa BЛaснoсTi- деpжaвнa.
Pектop
ХapкiвськoГo
нaЦioнaлЬнoГo yнiвеpситетy мiськoгo
ГocПo.цapствa
iменi o.M. Бекетoвa_ БaбaевBoлoДимиpMикoлaйoвиu,ДoкTop
нayк З .цеpх(aBl{oГo
yпpaвлiння, пpофесop' Лaypеaт Деp)кaBнoiпpемiТв гaлyзi
apxlTекTypи,3aслylкений бyДiвельник УкpaТни, Пo.rеcтlиiт'грoМaДянинмiстa
Xapкoвa, aкaдемiк Мi>кнapoднoТ
iнженеpнoi aкa.цемiТ.
Хapкiвським нaцiонa.пЬниМ yнiвеpсиTеToМ мiськoгo ГoсПo.цapсTBa
iменi o. M. Бекетoвa ПpoTЯГoМ Пoнa.ц 9O-piuнoТ iстopiТ сBoгo iснyвaння
зpoбленoзнaчний Bнrсoк y сTBoprнняi poзвитoк нaцioнaльнoТмyнiципaльнoi
сисTеМи.Зa цей пpoмiжoк чaсy пiдгoтoвлrнoПoнaД100 тис. фaхiвцiв.
Bипyскники Унiвеpситетy кopисTyIoTЬся ПoПиToМ нa пpoвiдниx
пiдпpисмсTBax мiськoгo ГocПoдapсTвa,У сфеpi ПoсЛyГ, зaймarоть кеpiвнi
ПoсaДиB cисTеМiyпpaвлiннЯ )киTЛoBo-кoMyIIaЛЬниМ
ГoсПoДapсTBoМ'
B opГaнaх
мiсцевoгo i деp>кaBнoГo
yпpaвлiння.
У 2008 p. ХHУMI. iм. o.М. Бекeтoвa пpoйrпов ЧеpГoBy Деp)кaBIIy
aкpедитaцiю.BiдпoвiдHo .цo piшrенняДAК Укpaiни вiд 1 липня 2008 p.
(пpoтoкoл J\Ъ 72), i,toгo BиЗнaнoaкpеДиToBaIIиМ
зa IV (нетвеpтим) piвнем
(сеpтифiкaт:сеpiя PI-IV Ns 21 24487вiд 5 чеpBнЯ20l3 p.).
yкpalHи J\Ъ
DrДrrOlJr/{нO
Biдпoвiднo нaкaЗy
нaкaЗy МoH
rvluгl УкpaТни
I/.z-Л вiд
B1Д vу.vo.Zu|/
J\9 |22-л
09.06.20|7p. (rrpo
<Пpo

пеpеoфopМЛrннЯ
лiцензifu>Хapкiвський нaцioнaльнийyнiвеpситетмiськoгo

ГoсПo.цapствa
iменi o.M. Бекетoвa (iдентифiкaцiйнийкoД - 02О7|151) мaс
I]paBo нa здiйсненнЯ oсвiтньoi .цiяльнoстiy сфеpi вищоТ oсвiти пiдгoтoвки
МoЛoДшиx спецiaлiстiв, бaкaлaвpiв, спецiaлiстiв, мaгiстpiв, дoктоpiв
фiлoсoфiТ.
,{o склaдy УнiвеpсиTеTy сTpyкTypнo BxoДяTЬ:ДBa кoледx<i_ )киТЛoBoкoМyнaлЬний i еЛекTpoМехaнiчний,вiсiм фaкyльтетiв, НaвvaJlЬtlo-нayкoвий
Iнститyт пiдгoтoвки кaдpiв вищoТквaлiфiкaцii, HaвuaJlЬI{o-нayкoвий
iнститyт
пiсляДиплoмнoi oсвiти, зaoчнoгo (дистaнцiйнoгo) IIaBчaI{нятa пiдвищrннЯ
квaлiфiкaцii,I{ентp дoyнiвеpсиTеTсЬкoТ
oсвiти i кap,еpи' HayкoBo-Дoслiднiтa
iнlпi пiдpоздiли. Зaгaльнa чисельнiсть стy.ЦентiвПoнaД 9 Tис. oсiб. B
Унiвеpситетiтaкoж нaBЧaloтьсяблизькo400 iнoземцiвз 2З кpuiнсвiтy.
B цiлoмy - нa цей чaс Унiвеpситет :нaДaе oсвiтнi ПoсЛyГи Ha
piвнi зa 2| спецiaльнiстroз 48 oсвiтнiх пpoгpaМ'B ToMyчислi
бaкaлaвpсЬкoМy
15 oсвiтнix пpогpaм зi скopoЧеним теpмiнo]vlнaBчa:нътЯ.
Ha мaгiсTеpсЬкoМy
Гoловa кoмiсiТ

M. M. Моpoз

4

piвнi пiдготoвкa здiйснroеться Зa |7 спецiaльнoсTяMи Пo з9 oсвiтнiм
ПрoГpaMaМ,5 з якиx oсвiтньo-нayкoвi. Пiдгoтoвкa дoктopiв фiлoсoфiТ
з.цiйснroстЬся
Зa 14 спецiaлЬнoстЯМи.
Ha мaгiсTерсЬкoМypiвнi пiдгoтoвкaзДiйснroеTЬся
зa I7 спецiaльнoсTЯМи
з 39 oсвiтнix пpoгpaм, 5 з Якиx oсвiтньo-нayкoвi.
Пiдгoтoвкa ДoкTopiвфiлoсoфiТздiйснIoсTЬсязa |4 спецiaльнoсTяМи.
B Унiвеpситетi Taкo)к IIaBчaIoTЬcяблизькo 600 iнoземцiв з 2З кpaТн
свiтy.
Ba>кливим aсПекToМ У .цiяльнoстi Унiвеpситетy r мilкнapoдне
спiвpобiтниЦTBo. Унiвеpситет пiдтpимyс тiснi нayкoвi i4 дiлoвi ЗB'ЯЗки З

BищиМи

нaBч€ l JIЬниМи

зaклa.цaМи,

нayкoBиМи

Ta

ДoсЛl.цниЦЬкиМи

opгaнiзaцiями бaгaтьox кpaiн свiтy, У ToМy числi Bеликoi БpитaнiТ,
Hiме.ruини, Кaнaди, БoлгapiТ, Пoльщi, Чеxii, Фpaнцii, lllвецiТ Ta iншиx.
УнiвеpсиTеTс чЛенoМMbкнapoДнoТaсoцiaцii yнiвеpситетiв' Меpе)кiнститyтiв
ГpoМaДсЬкoГoaдмiнiстpyBaння I_{ентpaльнoi
тa CхiднoТ eвpoпи. e пoстiйним
yЧaсHикoммiжнapoДниx ГpaIIToBиXПpoГpaМ.
КaфедpaTpaнсПopTIIиx
сисTеМi лoгiстики З TtoBтня2017poкy пpиймaс
yЧacTЬy мiхснapoДнoМyнaBЧaJIЬнoМy
Пpoектi <Еpaзмyс *> (<Еrasmu5+>)нa
TеМy <Пiдгoтoвкa мaгiстpiв зi спецiaльнoстi <<Poзyмний
тpaнсПopтi лoгiстикa
для мiст>>.
Унiвеpситет Мar poЗBиI{енy мaтеpiaльнo-теxнi.rнy бшУ i сoцiaльнy
iнфpaстpyкTypy.Cтaн нaBч€ l JIЬниxпpимiщеHЬ ХHУMГ iменi o. М. Бекетoвa
вiДпoвiДaссaнiтapнo-гiгiснiчним нopМaМ,BиМoГaМПpaBиЛПo)ке)кнoiбезпеки,
бyдiвельним нopМaМ' щo пiдтвеpДкенo вiдпoвiдними ДoкyМrнTaМИ.Усi
пpaцiвники Ta сTy.ценTиДoTpиМyЮTЬсЯBиМoг теxнiки безпеки, виpoбничoi
сaнiтapнoi тa пoжеlкнoТбезпеки. Haвчaльнo-BиxoBllий пpoцес зaбезпечений
ay.циTopl{им
ими i.цoпoмilкниМипpимi щеннЯМи.
фoндoм, aдмiнiсTpaTиBI{
Baжливoro скЛaДoвoloзaбезпечеHHянaBчaJIЬI{o-BиxoBHoГo
Пpoцrсy У
ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoMy yнiвеpситетi мiськoгo
ГoсПoДapсTBa
iменi o.М. Бекетoвa с сyчaс}ra бiблioтекa. Фoнд нaвчaльнoi лiтеpaтypи B
бiблioтецi yнiвеpсиTеТyTa чиTaJIЬниxЗ€ ш ax бiля 900000 пpимipникiв. З 2oo7
poкy ПpaцIoс ЗaJI iнфopмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoнний чуттaльнийЗaЛ).
БезкotптoвниЙ ДoсTyП ,цo yсiх pесypсiв B бiблioтецi зaбезпечyloTЬ
aBToМaTизoвaнipoбo.ri мiсця Ta Зoнa Wi-fi пoкpиTTЯ в yсix пpимiщенняХ
бiблioтеки. Знaннy poЛЬ У iнфopмaцiйнo-метo.цичнoМyзaбезпеченнi
нaBч€ l JIЬнoТpoбoти стyдентiв Ta BиклaДaчiв Зa Дисциплiнaми нaвч€ ш ЬнoГo
ПЛaнyвiдiгpaс I_{ифpoвий
pепoзитopiй yнiвеpсиTrTy' якиiтс o.цниМЗ кpaщиХ B
УкpaТнi Ta зapесстpoвaнийy мiжнapo.цнoМyperстpi ROAR.
Нaвчaльнo-лaбopaтopнa бaзa випyскoвoТ Ta зaбезпечyloчиХ кaфедp
пoвнiотro зaбезпечyеПpoBеДенHЯayДиTopнИ.xЗaНЯТЬнa сyчaсHoМy piвнi, дaс
мorкливiсть Ц]иpoкo BикopисToByBaTинaoчнi пoсiбники, лaбopaтopне Ta
oблa.цнaння,теxнiчнi зaсoби нaBчaння.!ля лекЦiйних зaHяTЬ
ДеМol{сTpaцiйне
BикopисToByIoTЬсЯ ayдитopiТ yнiвеpсиTеTy' якi МaIoTЬ МyЛЬTиМедiйне
oблaднaння.
Гoлoвa комiсiТ
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Пiдгoтoвкy мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ
ПpoгpaМoЮopгaнiзaцiя
ПеpеBезенЬi yпpЬвлiння нa тpaнспopтi iз спeцiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi
теxнoлoгiТ (n,u aвтoмoбiлЬнoМy тpaнспopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 Тpaнспopт
зaбезпечyЮTЬ10 виклaдauiв,З якиx - 2 .цoктopaнayк' пpoфесopa,8 кaндидaтiв
нayк' Дoцентiв.BипyскoBoIо е кaфедpaTpaнсПopTIIихсисTеM i лoгiстики' якy
oчoЛIoсДoкTop теxнiчниx нayк, пpoфесop Лoбaцroв oлексiй oлегoвич, aвTop
ПoнaД 70 нayкoBиx ITpaць' якi пpисвя.rенi пpoблемaтицi yДoскoнaЛення
TpaнcПopTIIиХсисTеМ.
Bucнoвoк,. doкулlенmu, якi забeзnечуюmь npавoвi ocнoвu diяльнocmi
XHУMГ
iм. o'M. Бекеmoва, щo npеdcmавленi в акpеdumацiйнiй cnpавi, €
doсmoвipн1,,lл41',t,
а iх кoJvInлеКmнicmь mа змicm dаюmь ЗJ|4oZу omplrJvxаmu
уявJlення, Щo зdiйснeння ocвimньoi. diяльнoсmi щodo nidzomoвКu За oсвimньonpoфеciйнoю npozpa^,Ioюopzанiзацiя nеpевеЗень i уnpавлiння нQ mpанcnoprni
iз cneцiальнocmi 275 Tpансnopmнi meхнoлozii. ("o авmoлtoбiльнoл,tу
mpанcnopmi) zалузi З|1ань 27 Tpанcnopm вidбувасmьcя зzidнo cучаснuх
ocвimнiх вц,tJvxoz.
2. ФopмyBaнIIя кoHTI{IIгеIITyсryДентiв зa oсвiTнЬo.Пpoфесiйнoю

ПpoгpaшIoro
opгaнiзaцiя ПеpеBезeньi yпpaвлiння нa Tpaнспopтi
iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi TеxнoЛoгiТ(нa aвтoмoбiльномy
TрaЦсПopтi)гaлyзi знaнь 27 TpaнcПoрT
ФopмyвaннЯ кoнТинГенTyстyдентiв з пiдгoтoвки мaгiстpiв зa oсвiтньoпpoфесiйнoЮПpoГpaМoЮopгaнiзaцiя пеpевезеньi yпpaвлiння нa тpaнспopтi
спецiaльнocтt 275 Tpaнспopтнi теxнoлoгii (нa aвтoмoбiльнoМy Tpaнспopтi)
гaryзi знaнь 27 Tpaнспоpт здiйснIoсTЬсявiДпoвiДнo Дo Умoв пpийoмy .Цo
Bищиx нaBЧaЛЬниxЗaкЛaдiв УкpaitИ Ta Пpaвил пpийoмy дo Хapкiвськoгo
нaцioнaлЬнoгoyнiвеpситетy мiськoгo гoсПoДapсTBaiменi o.M. Бекетoвa З
чисЛa випyскникiв yнiвеpситетy Ta iнrпиx Bищиx нaBчaЛЬ}IиxзaклaДiв
УкpaiЪи.
Для зaбезпечення ефективнoi пpoфоpiснтaцiйнoТ poбoти сеpеД
мaйбyтнiх aбiтypiснтiв y ХНУМГ iм. o.М. Бекетoвa сTBopенo i фyнкцioнyс
I-{ентpдoyнiвеpсиTeTсЬкoТ
oсвiти i кap'сpи, якиЙ с нaBчaJlЬнo-opГaнiзaцiйним
пiдpoздiлoм yнiвepсиTeТy.
BиклaдauaМи BиПyскoвoi кaфедpи TpaHсПopTIIиxсисTеM i лoгiстики
зДiйснroеться цiлеспpяMoBal{a poбoтa щoДo фopмyвaння кoI{Tи}IГе}.{Ty
сTy.ценTlB.

Фopмyвaння кoнTинГrI{Ty мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо
ПpoгpaМoroopгaнiзaцiя ПrpеBеЗеньi yпpaвлiння нa Tpaнспopтi спецia.пьнoстi
275 Tpaнспopтнi TеХHoЛoГii(нa aвтoмoбiЛьнoМyTpaнсПopтi)гaлyзi знaнь 27
TpaнспopT ПpoBoДLITЬQЯ
вiдпoвiднo Дo лiцензiйнoгo oбсягy пiдгoтoBки' якиiт
сКЛaДaс
70 oсiб у 2016 p. тa 95 oсiб у 2017p. деннoiтaзaoчнoТфop'нaBчaнHЯ.
oбсяг стyдентiв, лpиiтнятИ:x
ъ|aHaBЧaI{нЯ,
не ПеpеBиЩyслiцензiйний.
Пoкaзникц фopмyвaltЯ кoнTинГеI{TyсTy.центiв нaве,цeнoy тaбл. 1.

Гoловa кoмiсiТ

M. М. Мopoз

6

Тa6лиЦя 1

Покaзники фopмyBaння кoI{TиHГентyстyдентiв

зa oсвiтньo-пpoфесiйнoюПpoГpaМoк)
opгaнiзaцiя пеpевеЗенЬi yпpaвлiння нa TpaнсПopтiiз спецiaльнoстi
275 T paнспоpтнi TеxнoЛoГii(нa aвтoмoбiЛЬнoМyтpaнспopтi)
гaлyзi знaнЬ27 TpaнcПopT
J\b
лlп
1
Z

Пoкaзник
Лiцензoвaнийoбсяг пiдгoтoвки(деннaфopмф
(зaouнaфopмa)

Пpийнятo

нa [IaBЧaHIIЯ,BсЬoГo (oсiб)

..цrннaфоpмa

B T.ч. Зa Дep)кзaМoBЛенняМ:

. ЗaoЧнa
фopмa

B T.ч. Зa Деp)кзaМoBЛеIlняМ
. нaГopo.ц)кениХМrДыIЯМи, aбo TиX,

3

Poки

20|6 piк

2О|7piк

4О
30

55
40

T4
10
8
:

aэI

15
t:

щo
oTpиМaЛи ДиПЛoМз вiДзнaкoro
. Taких, якi пpoйrпЛи
ДoBГoсTpoкoBy пiдгoтoвкy
i пpoфopiснтaцiro
. ЗapaХoBaниx нa пiльгoвиХ yМoBaх' з ЯкиMи
yклaДенi ДoГoBopи нa пiдгoтoBку
Пoдaнo ЗaЯB:нaoДнe мiсце зa фopмaми
}IaBчaI{ня

4

. Деннa
:rцщi фopми IIaBчaння (зaouнa фopмa)

Конкypс aбiтypiентiв нa мiсця Деp)кaBIIoГo

48
4

62
T4

ЗaМoBЛеFIIIя

5

. oчнa
фopмa
. iнtпi
фopми нaBчaння (вкaзaти, зa якoю
фopмoro)

6

Кiлькiсть BиПyскникiвBHЗ I-II piвнiв
aКpеДиTauii,
пpийнЯTиx с*opo"eниЙтеpмiн
"a
IIaBчaння нa

. Деннyфopмy
. iнrшiфopми(вкaзaти,зa Якotoфopмorо)

Bucнoвoк: еКcnеpmнa кoлticiя l<oнсmаmу€ , , навеdенi
у сnpавi dанi
заcвidнуюnоь, щo у XHУMГ iлl. О.M. Бекemoва oocmаmньo якicнi noкаЗнuКu
npuйoлtу За ocвimньo-npoфесiйнoю npozpсu|,'olo opzанiзацiя nеpевезень i
уnpавлiння на mpанcnopmi iз cnецiальнocmi 275 Tpанcnopmнi mехнoЛozii' (на
авmoл,toбiльнotvlуmpанcnopmi) zалузi ЗI7ань 27 Tpанcпopm, щo забезnенуе
вidnoвidнuй piвень вidбopу на t1сlвчсtння mа збiльu,tення КoнmuнZенmу
cmvdенmiв.

Гoловa кoмiсii

М. М. Mopoз

3. Змiст пiдгoтoвки фaхiвцiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoroпpoгpaмoк)
opгaнiзaцiя пеpeBезеHЬi yпpaвлiння IIaTpaнспopтi iз спeЦiaльнoстi
275 Tpaнспopтнi TеxнoЛoгii (на aвтoмoбiльнoмy тpaнспopтi)
гaлyзi ЗнaнЬ 27 TpaнcПopT
ПiДгoтoвкa мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮПpoгpaМoloopгaнiзaцiя
ПеprBезенЬ i yпpaвлiння нa тpaнспopтi спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi
теxнoлoгiТ ("u aвтомoбiJlЬнoМy тpaнопopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 Tpaнспopт
здiйснroеться нa oснoвi oсвiтньo-пpoфесiйнoТПpoгpaМи, poзpoбЛенo}o
ПpoекTнoЮгpyПoЮ кaфедpи TpaнcПopTнихсисTеМ i лoгiстики, cхBaЛенotо
Нayкoвo-МеToДиЧнoЮ
paДoЮyнiвеpситетy(пpoToкoЛJ\&6 вiд 30.06.2016p.) тa
ЗaTBrp.цхtеHolo
Bчёнoro paДoЮХHУМГ iм. o.М. Бекетoвa (пpoтoкoл Ns 13 вiд
p.).
з0.06.2О16
Haвчaльний ПЛaн пеpедбauaе пi.цгoтoBкy мaгiстpiв з квaлiфiкaцiсlo
<мaгiстp З TpaнсПopTIIиxTехнoЛoГiй>теpмiнoм IIaBЧaI{нЯ1 piк 5 мiсяцiв,
пoбyдoвaний Зa сеМеcTpоBoIо сисTеМoЮ Ta BкJIIoчar Дисциплiни цикЛy
ЗaГaЛЬнoТ тa пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки. Зaгaльний oбсяг нaBчaJIЬнoГo
нaвaнTa}кенняскЛa.цar27О0 / 90 (гoдинlкpeдитiв),y ToМy числi oбoв'язкoвa
чaсTиI{a
2025 l 67,5 (гoдин/кpедитiв), вибipкoвa
675 l 22,5
(гoдин/кpедитiв). Bибipкoвa чaсTиI{a нaBч€ ш Ьнoгo пЛaнy кoг{кpеTиЗyсTa
ДoПoBHIoсoбoв'язкoBy i включar цикЛ дисциплiн пpoфесiйнoi пiдгoтoвки.
HaвчaльниМ Плaнoм пеpедбaЧенoПpoBr.ценняПеprДДиПЛoМнoТ
пpaктики. Пo
зaкiнченнrо нaBчaHHЯ сTyДrнTи ЗaхищaloTЬ мaгiстеpськy poбoтy' Зa
pеЗyЛЬTaTaМи
ЗaхисTyякoТпpисBotorTЬсяpiвень мaгiстpa.
З метoro пoлiпruен}IяЯкoсTi oсвiти нa кaфедpaхПpoBo.цяTЬся
нayкoBoМrTo.цичнi семiнapи' нa зaсiдaннях якиХ poЗГляДaloTЬaкTyaЛЬнi питaння
yДocкoнaлення I{aBЧ€ U IЬнoГoПpoцесy. Усi Дисциплiни нaBЧaJlЬ}loГoПЛaнy
BЗaсМoЗB'язaнio.цнaЗ oДнoЮзa змiстoМ Ta пoсЛiДoвнiстroBиBченнЯ.
Bt,lcнoвoк: еКcnеpmна Кoл4iciякoнcmаmу€ , щo навчання за ocвimньonpoфесiйHoЮnpozpаJvto|o
Оpzанiзацiя nеpeвеЗеньi упpавлiнl1я11аmpанcnopmi
cnецiальнocmi275 TpанcпopmнimeхнoЛozii.(на авmoлtoбiльнoлtу
mpанcnopmi)
zалузi Знань 27 Tpанcпopm вidбувасmьcявidnoвidнo do чuннoi.нopлlаmuвнoi.
базu вuщoi,ocвimu.
4. opгaнiзaцiйне Ta IIaBЧaЛЬнo.MеToДиЧнезaбезпечеtIHя
[IaBЧaЛЬЦo-BихoBIIoгoПpoЦесy зa oсвiтньo.пpoфесiйною ПрoгpaNtoк)

Opгaнiзaцiя пеpеBеЗенЬi yпрaвлiння Ha Tpaнспoртi спецiaльнoстi
275 T paцспopтнi TехнoЛoгii(на a втомoбiльнoмy тpa нспopтi)
гaлyзi ЗнaнЬ 27 TpaнcПopT

op zанiз а цiя н авuшlblto. вuхo внoZo npo цеcу

ХHУMГ

iм.

o.М. ^ Бекeтoвa пoстiйнo здiйснюс opгaнiзaцiйне

зaбезпеченн,I IIaBчаJIьнoГo Пpoцесy.

Il{opiuнo poзpoблroсТЬсЯTa ПoГo.ц)кyсTЬсЯ
гpaфiк I{aBЧaJIЬнoгo
Пpoцrсy.
II{oсемесTpoBoскЛaДaсTЬсяpoЗкJlaД ЗaняTЬ aкaдемivних ГpyП. Bикoнaння
Гoлoвa кoмiсiТ

M. М. Мopoз

гpaфiкy [IaBЧЕtJIЬнoГo
ПpoЦесy Ta poзкЛa.цyЗaI{яTЬкol{TpoЛЮсзaсTyПник Декaнa
З I{aBч€ ш ЬнoТpoбoти фaкyльTeTy TpaI{сПopTнихTa Tеxl{oЛoгiй.
Кoнтpoль Зa нaBч€ ш Ьнo-BиxoBIIoIо poбoтolo B Унiвеpситетi зДiйснюе

ПpopекTop з кеpiвницTBa Ta кoopдинaЦiТ IIaBч€ l JIЬнo-BиxoBIIoIo
poбoтoro
нaBЧaЛЬнo-МеTo.циЧнoГo
кoМПЛексy. Ha кo)кнoМy фaкyльтетi opгaнiзaцiro
HaBЧaJIЬFIo-BиxoBнoГo
Пpoцесy здiйснЮс зaсTyПник .цекa}Ia.

H сtвч ал ьн o -Jwеmo d шчнe з а б eзn eч eн ня н ав ч аJIbItoz o np o цеcу

Biдпoвiднo

.цo

oсвiтньo-пpoфесiйнoi ПpoГpaМи poзpoбленo i

ЗaTBrp.цх{енo нaвчaльний ПЛaн. Haвчaльний ПЛaн r oс}IoBoIo poзpoбки
нaBчaJIЬI.Io-МеToДичнoГo
зaбезпечrFIIIяIIaBчaJIЬнoгoПpoцесy. Haвчaльний чaс
BиЗнaчеHo B гoдин/кpеДиTax ЕсТS, У спiввiднorпеннi
1 кpедит ЕCTS
дopiвнroс 30 гoдинaм. Зaгaльний oбсяг нaBчaЛЬнoГo IlaBaнTa)ке}Iнязгiднo з
IIaBчiшЬниMIIЛaнoМскЛaдaе 27 00 l 9 0 (г oдинlкpедитiв).
Для кo>кнoТ Дисциплiни нaBчulJIЬIIoГoПЛaнy poзpoбленo кoМПЛекс
нaBЧaJlЬнo-МеToДичнoГoзaбезпечення' y якoМy Пpе.цсTaBленi:
- нaBчaJIЬIraПpoГpaмa (нopмaтивний ДoкyМенT Унiвеpситетy) i poбo.ra
нaBч€ ш Ьнa ПpoГpaМa' скЛaдoBиMи ЧacTИъIaNIИякoТ €
oПис нaвчaльнoТ
зaплaнoвaнi
pеЗyЛЬTaTи
дисциплiни,
нaBчaннЯ, ПpoГpaМa, сTpyкTypa
(темaти.rний плaн) нaв.raльнoТ дисциплiни, TеМи семiнapсЬких (пpaкти.rниx,
лaбopaтopних) ЗaняTЬ, ЗaBДaHIIя ДЛЯ сaмoстiйнoТ poбoти, iндивiдyaльнi
ЗaBДaння' МеTo.ци кoнТpoЛЮ' схеMa l{apaХyBaннЯ бaлiв, pекoмrнДoBaнa
лiтеpaтypa (oсновнa, дoпoмiжнa), iнфopмaцiйнi pесypси B Iнтеpнет;
- нaBчa[ьний кoнTенT (кoнспект aбo poЗшиpений плaн лекцiй), ПЛaни
пpaкTичI{иx (семiнapськиx) ЗaHяTЬ' ЗaB.цaннЯ ДЛя лaбopaтopниХ poбiт,
сaмoстiйнoi poбoTИ, TIpITatIня'зaДaчi' зaвдaння aбo кeiаcи ДЛя ПoToчнoГo Ta
пiдсyмкoBoГo кoнTpoЛto знaнЬ i вмiнь стyдентiв, ЗaBДaння кoмплекснoТ

кoнTpoЛЬноТ
poбoти, пiсля aтестaцiйнoГoмoнiтopинry нaбyTиХ ЗнaI{ьi вмiнь з

нaBч€ l JIЬнoТдисциплiни.
Пiд .raс ПpoBеДеHъIЯaУДvlTopниXзaI{яTЬЗaсТoсoByloTЬся МyЛЬTиМедiйнi
МеToДи Ta BикopисToByIоTься спeцiaльнi ПpoГpaМнi пpoдyкти. Bсi дисциплiни
МaIoTЬсвoi вiдoбparкення B сисTемi дистaнцiйнoгo IlaBЧaIlня ХHУМГ iм. o.M.
Бекетoвa (Moodlе).

!еplкaвнa aTесTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi ПpoвoДиTЬсЯy фopмi

ЗaхиcTy мaгiстеpськoТ poбoти.
Bиpoбниua Тa ПеprДДиПЛoМHa ПpaкTикa ПpoхoДяTЬ IIa виpoбни.rих
пiдпpисмсTBax i в opгaнiзaцiяx, opГaнax мiсцевoгo сaМoBpЯДyBaнrrя згiднo
ЗaTBеp.ц)кенiйпpoгpaмi i yкJIaДеHиМ.цoГoBopaМ.
Пiдгoтoвкa фaxiвЦiв в yнiвеpситетi зaбеЗПеЧyсTьcЯ У paМкaх чинниХ
IIopМaTиBIIo.ПpaBoBиx aктiв УкpaiЪи, ГaПyзеBиx ноpмaтивiв, пiдpyuникiв,
I{aBчaЛЬниХ пoсiбникiв, МеToДичниx poзpoбoк' ДиДaкTичI{их мaтеpiaлiв i
теxнiчниx зaсoбiв нaBчaння.
Hayкoвo-педaгoгi.rнi пpaцiвники вoлoДiroтЬ ПpoГpеQИBНИNIИМrToДaMи
нaBЧaння i кoнтpолro ЗнaHЬ стyДентiв' ЗaсТoсoByloTЬ MyлЬTиMедiйне
oблaДнaння, зacoби Ta еЛеМеIITидистaнцiйнoТ oсвiти.
Гoлoвa кoмiсiТ

М. М. Mоpoз
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Hшукoва poбomш кaфedpш mа cmуdенmcbКа ltаукoва poбomсt

Bипyскoвa кaфедpa здiйснюс нayкoBo-дoслiдницЬкypoбoтy щoДo
виpirшення пpoблем poЗBиTкy пiдпpиемств )киTлoBo-кoМyн€ L JIЬt{oгo
ГoсПoДapсTBa. Bиклaдa.ri кaфeдpи BикoнyIoTЬ нayкoвi poбoти, шIo
фiнaнсyroться Зa paxyнoк деpжбroдкеTy Ta нa гoсП.цoГoвipниxyмoBaх зa
фaховим сПpяМyBaIIHяМ.Нayкoвi .цoслi,цlкеннякaфедpи здiйснroroться пiд
кеpiвницTBoМ l{oкTopa теxнiчниx нayк' пpoфесopa Лoбaшoвa oлексiя
oлегoвичa. Зaвiдyвaн кaфелpи Лoбarпoв oлексiй oлеГoвич с aBTopoМПoнaД
70 нayкoвиx ПpaцЬ,якi пpисвяченi пpoблемaтицiyдoскoнaJlенняTpaнсПopТt{иx
сисTеМ. e гoлoBolo спецiaлiзoвaнoТвченoi PaДи Д 64.089.03 iз ЗaxисTy
ДисеpTaЦiйiз спецiaльнocтi 05.22.0I - Tpaнспopтнi сиcTеМи тa 05.0I,04 Еpгoнoмiкa.
Згiднo з нaкaзoм МoH УкpaТни j\b 1495 вiд 09.|2.16 p. Хapкiвський
нaцioнaльниiц yнiвеpситет мiськoгo ГocПo.цapсТBaiменi o.M. Бекетoвa
пpизнauений бaзoвим BищиМ нaBчaЛьниМ ЗaкЛaДoМ ("a бaзi кaфедpи
TpaнсПopTl{иxсисTеМ i лoгiстики) з ПpoBеДенняBсеyкpaТнськoi стyдентськoТ
oлiмпiaдизi спецiaльнoстi<<Tpaнспopтнi
систеМи).
Зa oстaннiй piк кaфедpoloбyлo пiдгoтoвленo 6 пpизеpiв piзних oлiмпiaд
l кoHкypсlB сTyДенTсЬкиХ нayкoBиХ poбiт. Bсi стyдеtlTи-МaГiстpи зa oсвiтньo-

пpoфесiйнoЮПpoГpaMoloopгaнiзaцiя пеpевrЗrнЬi yпpaвлiнHянa тpaнспopтi iз
спецiaльнocтi 275 Тpaнспopтнi технoлoгii (нa aвтoмoбiльнoМyТpaнспopтi)
гaлyзi ЗнaнЬ 27 TpaнcПopT з кеpiвникaMи мaгiстеpсЬкиХ poбiт пyблiкyrоть

стaттi Ta TеЗи y фaxoвиx BиДaIIFIяХ.

Кaфедpa ТpaнcпopTниx сисTеM i лoгiстики З )I{oBтня2017 poкy пpиймaс
yЧaсTь y мiжнapoДнoМy I{aBч€ ш ЬнoМy Пpoектi <ЕpaзМyс +) (<Еrasmu5 *>>)нa
TеМy <Пiдгoтoвкa мaгiстpiв зi спeцiaльнoстi <Poзумний TpalrсПopт i лoгiстикa
для мiст>>.
Bucновoк: в XIIУMГ
iм. o. M. Бекеmoва icнус i чimкo функцioнус
piзнopiвнева cucmе^4а opzанiзацii i кoнmpoлro навчальIto-вuхoвнozo npoцеcу,.
навчсt]lьнo-меmoduчнe забезnечеttня |tсlвч(ьЛьнozo npoцеcу Зa oсвimньonpoфеciйнoЮ npozpаJ|loю opzанiзацiя nеpевеЗеItьi уnpавлiHня на mpанcnopmi
сnецiальнocmi 275 Tpанcnopmнi mехrtoЛozii.(на авmoл,toбiльнoл,tу
mpанcпopmi)
zалузi З|1ань27 Tpанcnopm знахodumьcя на docmаmньo вucoКo.^lуpiвнi,. КoЭtсна
duсцunлiна зqбезnечeна вidnoвidнuлп HавчаЛьHo-меmoduчHl.,tJvx
Кo^4nЛекcoл4.
Hеoбхidнo наdалi nocmiйнo npoвodumu poбomу З noшуКу nаpmнеpiв
щodo
Zpанmoвoi. diяльнocmi, q mаКoЭЮ науКoвo-docлidнoi. poбomu cmуdенmiв mсt
вuклаdачiв кафеdpu; poЗurupяmu cniвnpацзо З npoвidнuпtu nidпpu€ J ИcmваJ|4lt,
opzанiзацiяlvtu mа уcmанoваJvxu u,tлЯхoJvtвnpoваdcюеннЯ у вupoбнuчuй npoцеc
нсlуКoвuхpoзpoбoк mа pеЗуЛьmаmiв л,tаzicmеpcькuхpoбim

Гoлoвa комiсii

М. M. Мopoз
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5. Кaдpoве зaбезпеЧенняIIaBчaЛЬнoгoПрoцесy
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoюПрoгрaмoю opгaнiзaцiя пеpевeзеньi
yпpaвлiння Цa TpaliсПopтi спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi тeхнoЛoгiТ(нa
aвтoмoбiльнoмy тpaнспopтi) гaлyзi знaнь 27 TpaнcПopт
Я кicн u Й cютшdн aукo вo-nedаzoziчнo?o ctolаdу
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя HayкoBo-педaгoгivнихi нayкoвих
пpaцiвникiв yсiх нaвЧaJlЬнo-нayкoBиХсTpyкTypниХ пiдpoздiлiв ХHУMГ
iм. o.М. Бекетoвa,B ToМy числi BиПyскoBoiкaфедpи,ik педaгoгivнийдoсвiд,
МеToДиЧнийi нayкoвий piвень, пoстiйний пoшyк i викopисTalIF{я
нoвiтнix
теxнoлoгiй B oсвiтi i нayцi, з€ L Лyчrння .цo TBopчoГo Пpoцесy стyдентiв €
BиЗ}IaЧaJIЬt{иMчинникoм

зaбезпечеtlнЯ висoкoТ якoстi oсвiти BиПyскникiв,

ik

зaтpебyвaнoстii конкypенToсПpoМo)кнoсTi
нa pинкy пpaцi тa мoбiльнoстi нa
свpoпейськoМy oсвiтньoмy пpoстopi, ПpoBеДеннЯ нayкoBиx ДoслiДжень
нaцioнaлЬHoгoi свiтoвoгopiвня, B ToМyчислi спiльниx мix<нapoдниx
пpoектiв
i пpoгpaм.
КеpiвникoМ Пporктнoi гpyпИ' ЯКayTBopеHay склaдi вiдпoвiдaльнoТзa
пiдготовкy здoбyвa.riввищoi oсвiти кaфедpиTpaFIсПopTI{иХ
сисTеМi лoгiстики
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaМoroopгaнiзaцiя ПеpеBеЗеньi yпpaвлiннянa
Tpaнспopтiiз спецiaльнoстt275 Тpaнспopтнi технoлoгiТ(нa aвтoмoбiльнoмy
TpaнсПopтi)гaлyзi знaнь 27 TpaнcПopT,r кaнДиДaттехнiчниx нayк, ДoцеI{T'
кaфедpиTpaнсПopT[IиХ
.цoЦенT
сисTеМi лoгiстики Кyrп Свген Iвaнoвич,aBTop
ПoнaД50 нayкoBo-МеToДичниХ
ПpaЦЬ,3 з якиx oпyблiкoBaнoB BиДaнн"*'
"ni
BxoДяTЬДo нayкoМеTpичнoi6aзи ДatтkтX
Sсopus. Biн пoстiйнo пiдвиЩУс сBoIo
квaлiфiкaцiro ЦIЛЯХoМ yнaстi B мiх<нapoдних нayкoBo-ПpaкTиЧниХ
кoнфеpенцiяx (Пoльшa, Iтaлiя) Ta мiжнapoдних ПpoГpaМax пiдгoтoвки
+)). Пiд кеpiвницTBoМКyrшa Свгенa
фaxiвцiв в сфеpi вищoi oсвiти (<<Еrasmus
Iвaнoвичa пiдгoтoBЛеI{oДBox кaнДиДaTiвтеxнiчниХ нaук Пo спецiшtьнoстi
05.22.01<TpaнспopтнiсисTеМи)).
Чисельнiсть нayкoвo-педaгoгi.rниx пpaцiвникiв, якi здiйснroють
пiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ opгaнiзaцiя
ПеpеBrЗенЬi yпpaвлiння нa тpaнспopтi iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi
теxнoлoгiТ ("a aвтoмoбiЛЬ}roМyтpaнспopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 Tpaнспopт,
сTaнoBиTЬl0 oсiб, з HиХ - 2 дoктopa нayк, пpoфесopa,8 *u"д,дu'iв нayк,
ДoЦентiв. Bсi нayкoBo.педaгoгivнi пpaцiвники МaIoTЬ бaзoвy oсвiтy Й
ПpoBoДяTЬнayкoBi дoслiД>кеHнЯ
в гaлyзi, якa вiдпoвiдaс пpофiлro ПpеДМеTa'
BиДaнняМ мoнoгpaфiй' пiдpyнникiв Тa нaBЧaЛЬHиХ
щo пiдтвеp.Щ{tyсTЬся
пoсiбникiв з гpифoм MoI{ Укpaiни, B дoстaтнiй мipi вoлoдiroть
ПpoГpесиBниМиМеTo.цaМи
HaBЧaнняi кoнтpoлIoЗнaнЬстyдентiв' зaсToсoByIoTЬ
МyЛЬTиМедiйнеoблaДнaннЯTa зaсoби дистaнцiйнoi oсвiти, зo % виклaдauiв
МaIoTЬпyблiкaцiТ в видaнняx З нayкoМrTpичниХ бaз дaниx Sсopus тa Wеb of
Sсiеnсе.
oчoлtос кaфедpy - ДoкTopтехнiчниx нayк' пpoфесop Лoбarпoв oлексiй

oлегoвич.
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Пid вшщeння квалiфiкшцii вutшаdсtчiв
Усi виклaдavi, щo зaбезпечyloTь нaвчaльний Пpoцес Зa oсвiтньoпpoфесiйнoЮПpo|paМoЮ'пoстiйнo пiдвищyють пpoфеciйний piвень цIЛяхoМ
сTa)кyBaннЯ нa пpoвiдних пiдпpисмcTBax .Гa B opгaнiзaцiяx, HayкoBoвиpoбниuиx ЦенTpaх,iнстиTyTaХпiслядиплoмнoТoсвiти.
Bucнoвoк: каdpoве забезnечення nidzomoвкu лlаziсmpiв За ocвirnньonpoфеciйнoю пpozpаJуxoto
Оpzанiзацiя пеpевезеньi уnpавлiння на mpаrlсnopmiiз
cпецiальнoсmi 275 Tpанcnopmнi mехнoЛorii.(на авmolиoбiльнoл,tу
mpанcnopmi)
еалузiЗнань 27 Tpанcnopmвidnoвidа€ ч11нн|,l'ц4
лiцeнзiйнu-I|4
Miнicmеpi*,o
уJ|4oвсIfu|
ocвimu i наукu Укpаiнu; |tаукoвo-nеdаеoziчнinpацiвнuКll За cвo'ilvlpiвнеtи
квалiфiкацii. mа docвidoм зdamнi вupiu'tуваmu завdання З nidzomoвкu
квалiфiкoвсlt-tuх
фахiвцiв' JИаюmьвidnoвidну ocвimу mа пocmiйнo nidвuщуomь
cвiй npoфесiйнuйpiвень. З лtеmoюiнmееpацii,вunускнuкiву lиiэtснаpodнефахoве
cniвmoваpuc|пtвoс doцiльнu,lмЗаnpoваdumuвuклаdання ducцurшiн npoфеciйнoi,
nidzomoвкu iнoзеtt,tнolо^4oвotО'акmuвiзувamu poбomу науКoвo-nedаzoziчнuх
npацiвнuкiв вunуcкoвoi.кафedpu з nidеomoвкu mа nodання do dpу*у HaуКoвl.tх
публiкацiйdo мiэюнаpodнt,lхфахoвt,tхвudань ( у moму чucлi |taуКo.п4еmpuuнuх)'
б. Maтеpiaльнo-технiчнезaбезпеченнянaBЧaЛЬнoгoПpoцeсy
зa oсвiтньo.пpoфесiйнoюПрoгpaмoю opгaнiзaцiя пеpевезеньi
yпpaвлiння нa TpaнсПopтi спеuiaльнoстi 215 Тpaнспopтнi теxнолoгii
(нa aвтoмoбiльнoмy Трaнспopтi) гaлyзi 3нaнЬ 27 TpaнcПopT
Хapкiвський
нaцioнa.rrьниiт' yнiвеpситет мiськогo
ГoсПoДapсTBa
iменi o. М. Бекетoвa Ma€ poЗBиненy мaтеpiaлЬнo-Tеxlliuнyбaзy i сoцiaльнy
iнфpaстpyкTypy. Maйнo Унiвеpситетy е ЗaГaJrЬнoДеp}кaBllo}o
влaснiстro i
н€ ш е)киTЬйoмy нa ПpaBaxПoBl{oГoГoсПoДapсЬкoГo
кopисTyBaъIНЯ.
Haвчaльний Пpoцес У ХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoMy yнiвеpситетi
мiськoгo ГoсПo.цapствa
iменi o.M. БекетoвaздiйснroсТЬcЯ
У BoсЬМинaвч€ ш ЬнoлaбopaтоpHиxкopПyсaxЗaГaЛЬнoЮ
|25794,5
ПЛoщеlo
*,.
Haвчaльнo-BиxoBнийпpoцес ХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa зaбезпечений
ayДиTopHимфoндoм, aдмiнiсTpaTиBt{
ими i Дoпомi>книМи
пpимiщеt{няМи.
Унiвеpситет Мaс 8 гypтoжиткiв ЗaГaЛЬнoroПлoщеЮ 45З27,6 М2, щo
ДoзBoЛяснa 100 вiдсoткiв зaбезпечитимiсцями yсix iнoгopoднixстyДентiв.
B Унiвеpситеii фyнкцioнyroTЬ17 пyнктiв хap.ryвaI.гrIЯ
y BиГЛяДiбyфетiв
Ta iДaльнь. {o скЛa.цy oб'сктiв сoцiaльнoi iнфpaстpyкTypи ХI-{УMГ
iм. o.М. Бекетoвa нzшr)киTЬсПopTиBIIийкopпyс з декiлЬкoМa сПopTиBI{иМи
ЗaЛaМи(вoлейбoльниЙ,Tprнa)кеpний, бacкетбoльний,гiмнacтичниЙ тa iн.),
кiмнaтaмLl ДЛЯiнтелектy€ U lьниx iгop, кaбiнетaмИ ДЛЯTеoprTиЧнoТпiДгoToBки.
Унiвеpситет Мaс бiблioтекy З книжкoBиМ фoндoм бiля 900000
пpимipникiв. Дo скЛaДy бiблioтеки BxoДиTЬ нayкoвий' сTyДrнтський i
aбoнеменTxyДo)кньoiлiтеptTуpИTaчиTaЛЬнiзaли нa 540 ПoсaДкoBиxмiсць.
У бiблioтецi ствopенi eлектpoнний кaTaЛoГфo"дy нoBих нaДxoД)кеI{Ь
Ta
aBToМaTиЗoBaI{a бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa сисTеМa' щo
пеpедбauaе
poзшиpення влaснoТ кoмп'lотеpнoi меpежi Тa aBToмaTизaЦiro poбoти
Голoвa комiciТ
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ДoBiДникoво-бiблioгpaфi.rнoгoвiддiлy, вiддiлiв кoМПЛекTyBaII}rЯ
i oбpобки
лiтеpaтypитa збеpiгaннякниГ, aбoнементiв,.rитaлЬниxзaлiв.
З yоix Дисциплiн I{aBч€ ш Ьнoгo ПЛaнy Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaМoroopгaнiзaцiя ПеpеBеЗеньi yпpaвлiння Ha Tpaнспоpтi спецiaльнoстi
,|paнспopтнi
275
TеХHoЛoГii(нa aвтoмoбiЛЬнoМyTparrсПopтi)гaлyзi знaнь 27
Тpaнспopт r пiдpy.rники aбo нaBч€ ш Ьнi пoсiбники, B ToМy числi B
еЛекTpot{нoМy
вигля.цi.
Cтyденти Ta BикЛaДaчi кopистyIoTЬcя фoндaми бiблioтеки. Poбoтa
бiблioтеки тiснo пoв'язaнa з кaфедpavlkl.Зaбезпечeннястyдентiв FlaBч€ ш Ьнo}o
лiтеpaтypolo Ta МеTo.цичниМипoсiбникaми здiйснroсться згiДнo ПpoГpaМ
кypсiв, зaяBoк кaфедp Ta BикЛaдaнiв.БезкoштoвниilдoсTyп дo yсix pесypсiв в
бiблioтецi зaбезпечyloTЬaBToМaTизoвaнi
poбovi мiсця Ta зoнa Wi-fi ПoкpиТTяB

yсix пpимiщенняxбiблioтеки.
Знauнy poЛЬ У iнфopмaцiйнo-метo.цичHoMy
зaбезпеченнiнaвчaльнoТ

poбoти стyдентiв Ta BикЛaДaчiв зa ДисциплiIIaMи нaBчaJIЬI{oГoПлaнy вiдiгpaс

I{ифpoвий pепoзитopiй УнiвеpсиTеTy' якиtl r o.цниМЗ кpaщиx в Укpaiнi тa
ЗapессTpo вaтlиily мiжнapoДHoМypеестpi ROAR.
У нaвчaлЬнoМyпpoцесi пiдгoтoвки мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо
ПpoГpaМoroopгaнiзaцiя ПеpеBеЗеньi yпpaвлiннянa Tpaнспopтiспецiaльнoстi
275 Tpaнспopтнi TехнoЛoГiТ(нa aвтoмoбiлЬнoМyTpaнсПopтi)гaлyзi знaнь 27

ТpaнспopT BикopисToByrTЬся 4 лaбopaтopiй, y ToМy числi 1 - спецiaлiзовaнa,
ocнaщrнa кoМП'IoTrpaМи з сr{aсниМ ПpoГpaМниМ зaбезпеченняМ, ДЛЯ
Bикoнaння ПpaкTичних ЗaBДaнЬ З Дисциплiн IIaBчaПЬнoГo ПЛaнy. Усi
лaбopaтopнi пpимiщення
вiдпoвiдaroть сaнiтapним
нopN{aМ' BиМoГaМ
ПpoTиПo}кеlкнoi безпеки Ta охopoни пpaцi згi.цнo з чиIIHиМи нopMaTИB:нИNIИ
ДoкyМеHTaМи.
Зaбезпеченiсть лaбopaтopниМ oблaДнaнI{яMсTaIIoBиTЬ|00%.
Bucнoвoк:
cmан
лtаmеpiальнo-mехнiчнoеo
m(l
iнфapмацiйнozo
забезnечення навчQJlьнoZo npoцеcу' coцiальнoi. iнфpаcmpукmуpu вidnoвidас
чuнt|11.ц,x
лiцензiйншлt уJ'xoваJ|l dля нсldання ocвimнiх noсЛуZ З nidzomoвкu
маzicmpiв Зсt ocвimньo-npoфесiйнoю npozpал,Io|o Оpzанiзацiя nеpевeзень i
уnpавлiння на mpанcnopmi iз cnецiальнocmi 275 Tpанcnopmнi mехнoЛoтii. (на
авmoлloбiльнoл,tуmpансnopmi) zалузi знань 27 Tpанcnopm. Слid акmuвiзуваmu
poбomу вuклаdачiв з nidzomoвКli mа вudання навчсlЛьнoi'лimepаmуpu фахoвozo
cпpяJvlувсlннЯ'в moл4у чucлi у cпiвавmopcmвi iз закopdoнн1,,tJvx|1
фахiвцямu з цiеi.
zалvзi.

7. Якiсть пiдгoтoвки i BикopисTa[IняBиПyскникiв
зa oсвiтньo.пpoфесiйнoюПpoгpаMoюOpгaнiзaцiя пеpевезеньi
yпpaвлiння нa TpallсПopтi спецiaльнoстi 275 "Ipaнспopтнi теxнoлогiТ
(нa aвтомoбiльномy Тpaнспopтi) гaлyзi зHaIIЬ27 TpaнcПopT
Piвень пiдгoтовки мaгiсщiв oцiненo нa пiДстaвi pезyльтaтiвBикoнaннЯ

сTyДеIITaмиoсвiтньo-пpoфесiйнoi ПpoГpaМи, Щo aкpеДиTyсTЬсЯ,кoМПЛексHИХ
Гoлoвa кoМrс1l
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кoнTpoЛьних poбiT (ккP), ексПrpTизи кypсoBиx ПpoекTiB, звiтiв З ПpaкTик,
pеЗyльTaТiв екзaменaцiйнoi сесii, щo ПеpеДyB€ L jIaaкpедитaцii.
Bикoнaння ККP BиMaГaJIo вiд стyдентiв систеМ}Iиx ЗнaнЬ з Дисциплiн
piзниx циклiв. Пaкети ККP скЛaДенo вiдпoвiднo Дo TиПoBих BиMoг
щo.цo
скЛaДy' змiстy Ta ПopЯДкy Тx poзpoбки. .{o кo>кнoГo ПaкеTa ККP poзpoбленo
кpитеpiТ ik oцiнroвaння З ypaхyBaнI{яМ cпецифiки нaBчаJIьI{oТдисциплiни.
Пaкети ККP:
- oxoПЛtoloTЬBесЬ ПpoГpaМний мaтеpiaл
нaвчaльнoТ дисциплiни;
_ МaIoTЬнr Менrrlе 30 вapiaнтiв кoмпЛrксниx
ЗaBДaнЬ;
_ MaIoть сTpyкTypy piвнoзнaчнoi скЛaДHoстi,
a тpy.Цoмiсткiсть вiдпoвiдaс
вiдведенoМy чaсy кoнTpoЛЮ (90 xвилин);
_ Зa Мo}кливoстi ЗBoДяTЬ
Дo мiнiмyМy неПpoДyкTиB}Ii витpaти чaсy нa
Дoпoмiжнi oпеpaцiТ, пpoмilкнi poзpaxyнки тa iн.
Пiд чaс рoбoти ексПеpTнoi кoмiсiТ пpоведенi ККP зa цикЛoм зaгaльнoТ
пiдгoтoвки: З .цисциITлiни <<Mетoдoлoгiя нayкoBиx дoслiдlкенЬ) Ta ЦикЛoM
пpoфесiйнoТ пiдгoToBки з дисциплiн: <Пpoектний aнaлiз 2>>,<Упpaвлiння
ЛaнцЮГoМ
ПoсTaчaнЬ)'
кТpaнспopTнo-ексПеДиTopсЬкa
дiяльнiсть>,
<<IнтелектyaльнiTpaнсПopтнi систеMи))' <НaвaнтaжyBzlЛЬt{o-poЗBaнTaжyвaльнi
сисTеМи)>,
<<ТaксoмoтopнiПеpеBrЗrння)).
Bсьoгo зa цикЛoМ зaГ€ U IЬHoТпiдгoтoBки:
- aбсoлloтнa yспiшнiсть _ \00 Yo:
- якiснa - 80 %.,

Bсьoгo Зa цикЛoмпpoфесiйнoТпiдгoтoвки:
- aбсoлroтнayспitшнiсть- \О0 Yo:
- якiснa_ 78,з o^.
Як свiдuaть pеЗyЛЬTaTи BикoнaннЯ ККP, сTyДе}ITи зa .oсвiтньoпpoфесiйнoЮПpoгpaМoЮopгaнiзaцiя пеpевезrнЬi yпpaвлiння нa тpaнспopтi
спеЦiaльнocтi 275 Тpaнспopтнi технoлoгii (нa aвтoмoбiльнoМy Tpaнспopтi)
гaлyзi Знa}IЬ27 ТpaнcПopTПoкaЗaЛиДoстaтнiйpiвень пpoфесiйнoТпiдгo'o"*ц
IIpoЯBиЛитвopний
твopниЙ пiдхiд
ПlДxl.ц пiд
пiд vaс виpitпеннЯ сиTyaцiйниx ЗaДaч' пoв'язaниx з

вибopoм i oбrpyнтyBaнHЯМ oПTиМaJIЬниxвapiaнтiв викoнaння poЗpaхyrrкoBиx
poбiт. Пpoте Пpи Bикoнaннi КкP y poбoтax Деякиx .'yл."'i"
М€ l JIи мiсЦе

нrПoBнoTaвiДпoвiдей,недoсTaTIIroбгpyнтyBaНъIЯ,
вiдсyтнiсTЬ ПoBнoгoaнaлiзy
Ta ПoМиЛкиy poЗpaхyHкax.
Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кoнTpoЛЮ пiд Чaс oсTal{нЬoТзaлiкoвoекЗaMrнaцiйнoi сесii пoкaзaB Дoстaтнiй piвень TropеTиЧнoi тa пpaктиннoТ
пiдгoтoвки сTyДентiв.BиявЛенo нaстyпнi prЗyЛЬTaTИcКЛaДaннЯrкЗaменiв тa
залiкiв:aбсoлтoтнayспiruнiстьсклa.цaс1oТуo,якiсть- gз'зo^.
Пеpевipенiкypсoвi poбoти (aбсoлroтнayспirшнiсть- l00,0 o%,якiсть - 85
o/o'cepeднiй бaл - 4,45) свiдvaть
Пpo I{aJIежнyoбгpyнтoвaнiсть Тх oЦiнки. У
цiлoмy всi poбoти Bикoнaнi нa ДoсTaTнЬoBисoкoМy HayкoBoМypiвнi, ЗHaЧI{a
ЧaсTкaoTpиМaниxpеЗyЛЬTaтiвмoжe бути BикopисTaъIa
У нaBчaЛЬнoмyшpoцесi
aбo у виpoбництвi.

Голoвa кoмiсii

M. М. Мopoз

1,4
Зa pезyлЬTaTaМи зaxисTy звiтiв З ПеpеДДиПЛoМнoТпpaктики Зaг€ U IЬHa
yспirшнiсTЬ _ 100,0 Yo; якtcнa yспirшнiсть - 1'00 уo, сеpeднiй бaл - 4,7. I]e
овiдuить Пpo Bисoкий piвень пpoфесiйнoТпiдгoтoвки стyдентiв.
Bиснoвo к.ZpеЗуЛьmаmu пpoвеdeнuх КoнmpoЛьнLlхзахodiв
щodo nepeвipкu
Знань nid чаc poбomu eКсnеpmнoi кoл,tici\'свidчаmь npo me,
щo cmуdенmu
JИаюmь нсшеacну nidzomoвКу mа вл,tiюmьЗаcmocoвуваmu набуmi Знсtння npu
вupiu,tеннiкoнкpеmнuх npаКmuчнuх завdань,.якicmь nideomoвкu вunуcКнuкiв за
oсвimньo-npoфеciйнolo npo?pа.лиoto Оpеанiзацiя nеpевеЗень i
упpавлiння |tа
mpанc|lopmi cnецiальнocmi 275 Tpанcnopmнi mехнOJlozii.(на авmoмoбiльнoл,tу
mpанспopmi) zалузi Знань 27 Tpанcпopm вidnoвidаIomь акpedumацiйнuм
вuJуIolaJvI
Miнicmеpcmва ocвimu i наукu Укpаiнu.

Гoлoвa кoмiсii

М. М. Мopoз

1 .5
Зaгaльнi BиснoBки i пpoпoзицiТ
FIa пiДстaвi пoдaниx нa aкpе.цитaцiюмaтеpiaлiв XapкiвсЬкoгo нaцioнaльнoгo
yнiвеpситетy мiськoгo ГoсПoДapсTBaiменi o.М. Бекетoвa тa пеpевipки pезyЛьтaтiв
oсвiтньoТ Дiяльнoстi нa мiсцi, експеpтнa кoмiсiя дiйrплa BиснoBкy, Щo ПpoГpaМa
пi.цгoтoвкимaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoroПpoГpaMoroopгaнiЗaцiя пеpевезЪньi
yпpaвлiння нa тpaнспopтi спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi технoлoгii (нa
aвтoмoбiлЬнoМy тpaнопopтi) гaлyзi знaнЬ 27 Tpaнспopт У Хapкiвськoмy
нaцioнaльнoМy yнiвrpситетi мicькoгo ГocПoДapcTвaiменi o.М. Бекетoвa, a сaмr:
кa.црoBе,нaBчaЛЬнo-МеToДичне,
мaтеpiaльнo-технiuне,iнфopмaцiйнr зaбезпечення
тa якiсть пiдготoвки фaхiвцiв y цiлoмy вiДпoвiДaroTЬBсTaнoBЛениМлiцензiйним
yМoBaМ Ta aкpеДитaцiйним BиMoГaMДo IIaзBaIIoгopiвня l{aBЧaЛЬнoТ
пiДгoтoвки i
Мo}кyTЬзaбезпочиTиДеp}кaвнyГapallTiтoякoстi освiти.
Bвaхсaсмoзa неoбхiДнr BисЛoBиTиTaкoж низкy pекoМrнДaцiftтa пpoпoзицiй,

якi не BПЛиBaIoTЬ нa зaГiшIьllиiт BисIloBoк

в цiлoмy,

ilЛr B lloДaЛЬшoМy

ДoзBoЛЯTЬ

пoлiпtпитиякiоть пiдгoтoвки фaxiвцiв:
- з МеToIoiнтегpaцiТBиПyскникiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoroПpoГpaмoroopгaнiзaцiя
ПеprBrЗеньi yпpaвлiння нa TpaнcПopTiспецiaльнoстi 275 Tpaнcпopтнi теxнoлoгii (нa
aвтoмобiлЬHoМy тpaнспopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 Tpaнcпopт y мirкнapoдне фaхoве
опiвтoвapисTBoe Дoцiльним ЗaпрoBaДиTиBикЛaДaннядиcциплiн пpофеоiйнoТ
пiДготoвкиiнoземнoю Мoвoro;
- aктивiзyвaти poбoTy I{ayкoBo-ПrДaгoгiчниxпpaцiвникiв випyокoвoi кaфе,цpиз
пi.цгoтoвкиTa Пo.цaннЯ.цo Дpyкy нayкoBих пyблiкaцiй дo мiя<нapoднихфaxЬвих
Bи.цaнЬ(y тoмy числi нayкo мещиuних);
- пoстiйнo ПpoBoДити poбoTy з Пoшyкy ПapTнеpiв щoДo гpaнтoвoТ
дiяльнoстi, a
Taкo)кнayкoвo-ДoслiднoТ
poбoти стyдентiв Тa BикЛaДaнiвкaфедpи.
Oсвiтrrьo-пpoфeсiйнa Прoгpaмa Opгaнiзaцiя ПepеBeзeпьi yпpaвлiння нa
тpaнспоpтi спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi теxнoлoгiТ (нa aвтoмoбiлЬнoluy
трaнспopтi) гaлyзi знaнЬ 27 Трaнспоpт y ХapкiвськoMy нaцioнaлЬIIoMy
yнiвepситетi мiськогo гoсПoДaрсTвa iменi o.M. Бекетoвa Mo}ке бути
aкprДитoBaнa Зa Дpyгигl{(мaгiстeрським) piвнeм.
Гoлoвa eксПертнoi кoмiсii:
- зaвiдyвauкaфедpиTpal{cПopTнихтехнoлoгiй
КpеменuyцЬкoГoнaцioнa-шьнoгo
yнiвrpсиTеTy
iменi M. oстpoГpaДсЬкoГo'
ДoкTopтеxнiчниx нayк' пpoфесop'ГoЛoвaкoмiоi

M.М. Mopoз

Експepт:

- зaвiдyвav кaфедpи TpalrcПopTниХ Tеxl{oлoгiй
i технiчнoгo сеpвiсy HaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy
BoДнoГo ГoclloДapсTBa Ta пpиpoДoкopиcTyBaння,
кaнДиДaTтеxнiчниx нayк' ДoцrнT, ексПеpT

<<ee>>
Чry***
<З eкспepТIlиMи

Pектop

M.с. Кpистoпvyк

20|7p,

,o,б^9:'Т-1"",
Bис

h-flffi
#.v
@--ж

ии)):

1* /.оj

B.M. Бaбaсв

ЗBЕДЕнIBIlIoМoCТI
Пpo дцoTpиМaHI{Я
лiцензiйниx BиМoГ1.,сфеpi виЩоi oсвiти

ПoP IBI-IЯЛЬI-IATAБ ЛИIJЯ
.цoTpиМaннЯкaд(poвиx i т.еxнoЛoгiчниx BиМoГ Щollo мaтеpiaлЬ}Io-Tехtliuнoгo'
IIaBч€ ш Ьнo-МеToдциЧнoГo
тa iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення освiтньoТ /дiяльнoстi

у сфеpi вищoi oовiти Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoюПpoгpaМoЮ opгaнiзaцiя
ПеpеBеЗrнЬi yпpaвлiння I{a Tpaнспopтi iз спецiaльнoстi 275 Tparrспopтнi
Tеxl{oЛoГii(нa aвтoмoбiЛЬнoМyTpaнсПopтi)гaлyзi З}IaнЬ27 TpaнcПopT

HaйменyвaнняПoкaзникa(нopмaтивy)

Знaчення
Пoкaзникa
(нopмaтивy)

Фaктичне
знaЧенHя
ПoкaЗникa

BiДхилення
фaктиинoгo
знaЧення
пoкaзникaвiд
нopМaТиBtloГo

кA.ЦPOBIBИМoГИ

щ9Дo зaбезпеченняПpoBaДI(енняoсвiтньoТДiяльностi y сфеpi виЩoi освiти
ПpoвaдженняoсвiтньoТДiяльнoстi
4.

Пpоведення

лекцiй

з

нaBчaJIЬtlих

нaвчaJIЬIIиМ

плaFIoм

нayкoBo-ПеДaгoгiчними
Диоциплiн
(нayкoвими) пpaцiвникaМи вiдпoвiдноi
спецiaльнoстi Зa oсIloBниМ мiсцем
poбoти
(мiнiмaльний
вiДсoтoк
BиЗIIaченoi

кiлькoстiгoДин):

1) якi Мa}oTЬнayкoвий стyпiнь тa/ a6o
BЧе}lеЗBaнItя(лo 6 веpеcня 2019 P. для
ПoЧaTкoBoГo piвня З ypaxyвaнняМ
педaгoгiuниx пpaцiвникiв, якi мaroть
виЩУкaтегоpirо)

50

100

+5 0

2) якi MaIоTЬ нayкoвий стyпiнь ДoкTopa
нayк aбo BЧене зBaнI{япpoфесopa

25

)sq

+0,9

15

?1 1

+8,1

3) якi МaIоTЬнayкoвий стyпiнь ДoкTopa
нayк Тa BЧенезвaннЯ
5. Пpoвелення леtсцiй з нaBчfu.IЬних
зaбезпечyють
дисциплiн,
щo
пpoфесiйних
фоpмyвaння
I(оМпеTеI{Tностей,

нayкoBo-

педaгoгi.rними
(нaщoвими)
пpaцiвникalли, якi
е
BизнaниМи
пpoфeсioнaлaМи з Дoсвi.цoм poбoти зa
(мiнiп,raльний
вiДсoтoк
фaхoм
визнaченoТ

нaBЧaJIьниNd

кiлькoстiгoдин):

llЛilнoМ

1)
ДoслiДницькoТ, yпpaвлiнqькoТ,
iннoвaцiйнoi aбo твop.roi poбoти зa
фaхoм
2) пpaктиuноТpoботи зa фaхoм

6' ПpoвеДення лекцiй, пpaкTичIIих'
семiнapськI4ХTa лaбopaтopниx 3aняTЬ,
з.цiйснення FlayкoBoГo кеpiвництвa
кypсoBи]\ли, ДиПЛoМниМи pобoтaми
(пpоектaми),
дисеpтaцiйниМи
нayкoBo-Пе.цaГoгiчними
дtoслiДrкенняМи
(нayкoвими) пpaцiвникaми, piвень
нayкoвoТ Ta пpoфeсiйнoТ aктивнoстi
кo)кнoгo
З
Якиx
зaсвiдuyeться

пiдпyнкти
1-16
п1.нктy5
пpимiтoк

Bикoнa}IняМ Зa oсTaIIнi пoяTь pокiв не
Mенш]е TрЬox yМoB, зa3нaчених y

пiдпyнкти
пyнктy5
примiтoк:
2 , 3 ,4 , 5 , 7 , 9 ,
9 , | О , 1 | ,1 2 ,
1 4 , 1 5 1, 6

пyнктi5 пpимiток

7. Haявнiсть BиП}iскoBoТкaфедpи iз
спецia.пьнoТ(фaхoвоТ)пiдгoтoвки' якy
oЧoлЮс фaxiвець вiдпoвiДнoТ aбo
спopiдненоТ
нayкoBo-Пе.цaгoгiчнoТ
спецia.пьнoстi:
1) з нayкoBиN,IсTyПенеМ ДoкТopa нayк
Тa BЧениМ ЗBaннЯМ
2) З нayкoBиМ
ЗBaнняМ

сTyПеFIеМ Ta

BЧеt{иМ

+

+

+

+

3) з нayкoBиМ сTyПенем aбo BчеI{иМ
зBaнняМ

8. Haявнiсть Tpy.цoBих догoвopiв
(кoнтpaктiв)
з
yсiмa
нayкoBoпедaгoгivними пpaцiвникaми тalaбo
нaкaзiв пpo пpийняття iх нa poбoтy

ТЕХF{oЛoГIЧнIBИMoГИ

щoДо мaтеpiaльнo-теxнiчнoгoзaбeзпеченнЯoсвiтньoТДiяльнoстi у сфеpi вищoТoсвiти
ПpoвaдxсенняoсвiтньoТдiяльнoстi
5. Зaбезпеченiсть rсoмп'lотеpllиMи
poбoшlми
мiсцями'
лaбоpaтopiями,
полiгoнaми,
oблaднaнням,
+
+
yсТaTкyBaннЯМ, неoбхiДними
ДJ|Я
BикoнaннЯHaBЧaЛЬнИx
плaнiв
щoДo нaBчaJ'IЬIlo-МrToДичнoгo

TЕХHo ПOГIЧFII
BИМo]-И

зaбезп еченtlя oсвiтньoТ,цiяльнoстi y сфеp BиIцol oсBlTи

Пpoвaдrкення oсвiтньoi дiяльнoстi
пpoгpaми з
+
дисциплiни
+

3. Haявнicть poбouoi
кoтtнoТ
нaвЧaлЬнoi
IlaBчzlЛЬнoГoПлaнy
4, Haявнiсть коМПлексy нaBчaJIЬI{oМеTоДичнoГo зaбезпечення з кorкнoi
HaBчaJIЬнoi

ПЛaнy

диоциплiни

I{aBчаJIЬнoгo

5. Haявнiсть ПpoГpaМи пpaктиvнЬT
пi.цгoтовки,
poбонихпpoГpaМПpaкTик
6'
Зaбезпеченiсть
стyдgнiБ

нaBчaЛЬниМи мaтеpia.пaми з кoltнoТ
нaвчaЛЬнoi дисциплiни
нaBЧаJIЬI{oI.o
ПЛaнy

+

+

+

+

+

+

7.Haявнiсть МеTo.циЧних мaтеpiaлiв
aTесTaцiiзДoбyвaчiв
ДЛяtIрoBеДеннЯ

+

+

TЕXFIOЛOГII{HI BИMOГI4
ЩoДoiнфopмauiйнoгo зaбе3пеuенняoсвiтньoi Дiяльнoстi y сфеpi вищoТосвiти

Пpовaдrкення
oсвiтньоiдiяльнoстi
з. Ifaявнiсть oфiцiйнoгo веб-сaйтy
зaкЛaДy oсвiти, нa якoМy poзмiщенa
oсIIoBI{a iнфopмaцiя
пpo
йoгo
(cтpyктypa,
лiцензii тa
.цiяльнiсть
сеpтифiкaти
пpo
aкpедитaцirо,
oсвiтня/oсвiтньo-нaукoвd
вvтдaвнurяa/aтестaцiйнa
(нaукoBих
кaдpiв) .цiяльнiс.гь, нaвнaльнi Ta
нayкoвi сTpyкTyplri пiдpоздiли тa ix
скЛa.ц'пеpелiк I{aBЧaJIЬних
дисциплiн,
Ilpaв.ИЛa
пpийoмy,
кoI{TaI(TI{a
iнфopмaцiя)
4. Haявнiсть еЛекTpoннoГo pесypсy
зaкЛaдy
oсвiти,
який
мiстить
нaвЧaЛЬнo-МеToДичнi мaтеpiaли з
}IaBЧilЛЬних Дисциплiн нaвЧanrЬнoгo
ПЛaнy, B ToМy числi в системi
Дистaнцiйнoгo IIaBЧaння(мiнiмальний
вi.цсoтolt}IaBчaлЬнихдисциплiн)

50

60

Гoлoвa eкспepTнoi кoмiсii:
. зaBiДyBaЧкaфеДpиTрaнcпopTllиxTrхнoЛoГiй
КpеменuyцЬкoГoнaЦioнЕLJIЬI{oгo
yI{iBеpсиTеTy

iменi М. oотpoгpaДcЬкoгo'
ДoкTopтеxнiчнихнayк' пpoфесop'ГoЛoBaкoMiсiТ k
=f7
Експepт:
- зaвiдyвaнкaфедpиTpaнсПopTI{их
TехI.Ioл
oгi й
i технiчнoГo cеpBiсy IfaцioнaлЬнoГoyнiBеpсиTеTy
BoДнoГoГoсПoдapсTBaTa пpиpoДoкopисTyBaння,
кaI{Ди.цaT
технiчних нayк, .цoцеI{T'rксПеpT
е^>
<<
<<ЗeкспepTllиMи

Pектop

M.М. Мopoз

М.с. Itpистoпuyк

2017p.
иoMЛении>:

B.M. Бaбaсв

ДЕPхиBHI BИМoГИ
Дo aкpе.циTalliiсПецiaЛЬнocTi275 Tpaнспopтнi технoлoгiТ(нa aвтoмoбiльнoмy
Tpal{сПopтi)гaлyзi зHaнЬ27 TpaнcПopT

ПOPIB нЯЛЬI-{A TAБЛИЦ'I
кpитеpiТвTa BиМoГ Дo aкpе/{итaцiiзa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaМoЮ

opгaнiзaцiя пеpевrЗенЬi )',пpaвлiFlt{я
нa TpaнсПopтiiз спецiaльнoстi
275,| p aнспopтrriTrxнoЛoГiТ
(нa aвтoмoбiЛЬн
oМy тpaнспopтi)
гaлyзi знaнь 27 ТpaнcПopT

LIaзвaПoкaЗHикa(нopмaтивy)

Зrraчення
ПoкzlзHикa
(нopМaTиBy)
Зa
oсвiтнiпl

Фaктичне
ЗHaЧе}lHя

ПoкaЗникa

сTyПеl-{еN,|

BiДxилення
фaктиннoго
знaI{еHHя

пoкaзникaвiд
HopMaTиBHoГo

Якiснi хapaкTеpисTикипiдгoтовки фaхiвцiв
6. Умови зaбезпечення.цep}I(aBнoТ
гaparrтiТ
якoстi вищoТoсвiти

100

100

100

100

6.3. Чисельнiсть нayкoBo-пeдaгoгi.rних
(педaгoгivниx)пpaцiвникiв, щo
oбслyгoвyrотьспецiaльнiсть i пpaurоrотьy
I{aBчaЛЬнoмy
зaклaдi зa oснoBним мiсЦем
poбoти, якi зaймaюTЬсяBДoскoнaJIен}lяМ
HaBЧaЛЬнo-МеToДиЧнoгo
зaбезпeчення,
нayl(oBиМиДoслiД>кенняМи,
пiдгoтoвкoтo
пiдp1^rникiвтa нaвчa.пьнихпoсiбникiв. o/o

100

100

7 .|.1.Успitпно викoнaнiкoнтpoльнi
зaвДaння.Yo

90

100

+10

7 ,| '2. Якictlo Bикoнaн I(oнTpoЛЬнl
o
зaBДaння (оцiнки <5> <<4>>).

50

80

F30

7 .2.|. Уcлi[Itlo BиI(oнaнi кoнтpoльнi
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