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BI,IснoBItи

ексПеpTнoi кoмiсii щодo aкpеДиr'ацii

ДrяЛЬHoсTr з I{aДaHI{я oсBrTHrх ПoсЛYГ

пiДгoтоBки мaгiстpiв

зa oсвiтHЬo.Пpoфесiйноro ПpoгpаМoro

Тpaнспopтнi сисTеMи iз спецiaЛЬнoсTi 27 5 Tpaнспортнi

TеxнoЛoгii (нa aвтомобiльнoму трaнспоpтi)

галyзi ЗнaнЬ 27 ТpaнсПoрT

у ХaркiBсЬкoмy нaцiorIaЛЬ[IoMy yнiвеpситетi мiськoго

гoсПoДapсTвa iменi o.M. Бeкетовa



ЕкCПЕPTъIИiL BиснoBoк

aкреДиТaцiйнoТ eксПеpTиЗи щollo пiдгoтoвки мaгiстpiв
зa oсвiтньo.пpoфeсiйнorо ПрoгpaMою Tpaнспopтнi сисTеIии

iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi TехlloЛoгiТ (нa aвтoмoбiльllомY
TpaЦсПopтi) гaлyзi знallь 27 TpaнcПopT

y Хapкiвськoгиy нацioнaлЬHoMy yнiвеpситетi
мiськor.o гoсПoДapсTвa iменi o. NI. Беке.гoвa

Згiднo з ПoлoженllЯN4 Пpo aкpеДитaЦiro Bищих нatsЧaJIЬниX ЗaкЛaдiв i
спецiaльнoстей У Bищиx нaBч€шЬниХ ЗaкЛaДaХ Ta BищиХ rrpoфесiйних
yчиЛищaХ' ЗaTBеpД)кениМ ПoсTaнoBoIо Кaбiнетy Мiнiстpiв УкpaТни вiд
9 сеpпня 2001 p. J\i2 978, зi змiнaми, BHесеFIиМи згiДнo з ПoстЬнoвaMи Кaбiнетy
Miнiстpiв УкpaТни j\Ъ 1124 вiд 3I.10.2О1l p., J\Ъ 801 вiд l5.08.20l2, J\l.g 692 вiд
l8.09.2013 p., J\b 507 вiд 27.05.20|4 p., Т; зa нaкaЗoм МiнiстеpсTвa освiти i
нayкИ УкpaТни J\ъ з15-л вiд 29.||.2017 p., ексПеpTHa кoмiсiя Мiнiстеpствa
oсвiти i нayки УкpaТни y склaдi:

Бaкyлiн oленa Oлексaнлpiвнa - ДекaH фaкyльтеTy MенеД)кMеIITy' лoгiстики
Ta TypиЗМy HaцioнaЛЬнoГo ТpaнсIlopTнoГo
yнiвеpсиTеTy' кaнДиДaT технiчtlих нaУк.
пpoфесop' ГoЛoBa кoмiсiТ;

Лу6'янllй Пaвлo BiктopoвиЧ _ ДoЦе[IT кaфедpи ТpaнсПopT'иХ сисTеМ Ta
теxнiчнoгo сеpвiсy Хеpсoнськoг.o
нaцioнaЛьнoГo технiчнoгo yнiвеpсиTеTy,
КaНДИДa^r теxнiчниx нayк, Дot{еIlT' ексПеpT

y пеpioд з 12 |pyДня Пo 14 гpyдня 2017 poкy BкЛIoЧHo poЗГЛЯнyлa пoдaнi
Хapкiвським нaЦioнaльниМ yнiвеpсиTеToM мiськoгo ГoсПoДapсТBa
iменi o.М. Бекетoвa мaтеpiaли i безпoсеpеДнЬo B I{aBЧaЛьнoMy зaклaДi
пеpевipиЛa ДoсToвipнiсть iнфopмaцiТ, щo ПoДaнa д{o Мiнiстеpствa oсвiти i
нayки УкpaТни p€lЗoМ iз зaявoro нa ПpoBеДеHня aкpеДиТaцiТ, стaн кaДpoBoГO,
нaBЧaЛьнo-МеТoДичнoГo' мaтеpiaльнo-теxнiчнoГo Ta iнфopмaцiйнoгo
зaбезпечення FIaBчЕLTЬЕloГo Пpoцесy' вiДпoвiДнoстi oсвiтньoТ дiяльнoс.гi
ДrpжaBIrиM BиМoГaМ щoДo пiдгoтoвки фaхiвцiв зaявленoГo.цpyГoГo oсвiтltьol.o
piвня.

У пiдсyмкy ексПеpTнoГo оцiнювaння кoмiсiЯ кot{сTaTyс:

Гoлoвa кoмiсii
Експеpт

o. o. Бaкyлiн
П. B. Лyб'яний



1. Зaгaльнa хapaкTеpисTикa освiтньoi. Дiяльlroстi Хapкiвськoгo
наЦioнaлЬнoгo yнiвеpсиT'eТy мiськoгo гoсПoДapсTBa iменi o.M. Iiекетoвa

Хapкiвський нaцioнaльний yнiвеpситет мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iменi o. М. Бекетoвa (ХHУМГ iм. o.M. Б.*.'o"u) зaснoвarro y rg22 Poцi.
УнiвеpситеT r нaйстapiшlиМ B УкpaТнi BищиM нaBчaЛЬниМ ЗaкЛaДoМ ГaJlyЗеBot.o
сПpяМyBaння .(мiське гoсПoДapствo), щo ГoTyс фaxiвrцiв З yсьoГo
кoМПЛrксy спецiaльнoстей Д,ЛЯ зaбезпеченFlя .геxнiннoТ, екoнoмiчнoТ i
сoцiaльнoТ сфеp життедiяльнoстi сyЧaсниx мiськиx aглoмеpaцiй.

ХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa пiдпopядкoBaнo MiгriстеpсТBy oсвiти i
нayки УкpaТни з opгaнiзaцiйнo-пpaBoBolо фopмorо нaвчaльний ЗaкЛaД.
Фopмa BЛaснoсTi _ деprкaвнa.

Pектop ХapкiвськoГo нaцioнaлЬнoГo yнiвеpситетy мiсl,кoгo
ГoсПoДapствa iменi o.М. Бекетoвa - Бaбaсв Boлoдимиp Миколaйoвин, /.(oкTop
нayк З ДеpжaBFIoГo yпpaвлiння, пpoфесop' Лaypеaт Деp}кaвнoТ пpемiТ u ,.u,yii
apxiтектypи, Зaслy>кений бyдiвельник УкpaТни, ПouеЬний ГpoМaДянин мiстa
Хapкoвa, aкaдемiк Мiжнapoднoi iнlкенеpнoТ aкaдемiТ.

Хapкiвським нaцioнaлЬниМ yнiвеpсиTеToM мiськoгo t.oсПoДapсTBa
iменi o. М. Бекетoвa ПpoTяГoM ПoнaД 90-pi',oТ iстopiТ сBoГo iснyвaння
зpoбленo знaчний Bнесoк y сTBopення i poзвиToк нaцioнa;iьноТ мyнiципa.шьгtoТ
сисTеМи. Зa цей пpoмiжoк Чaсy пiдгoтoвленo ПoнaД 100 тис. фaxiвцiв.

Bипyскники Унiвеpситетy кopисTyIоTЬся ПoПиToМ нa пpoвiдних
пiдпpисмсTBaХ мiськoгo ГoсПoДapсTBa' у сфеpi ПoсЛyГ' зaймaroть кеpiвгri
ПoсaДи B сисTеМi yпpaвлiння )киTЛoBo-кoМyнaЛЬ}IиM ГoсПoДapсТBoМ' B opГarraх
мiсцевoгo i деpхсaBHoГo yпpaвлiння.

У 2008 p. ХHУMГ iм. o.M. Бекетoвa пpoйrпoв ЧеpГoBy. д(еpжaBнy
aкpедитaцirо. Riдпoвiднo Дo pirпенrrя ДAК Укpaiни вiд 1 липня zoов p
(пpoтoкoл Nb 72), Йoгo BиЗнaHo aкpеДиТoBal{иМ зa IV (нетвеpтим) piвнеlи
(сеpтифiкaт: сеpiя Pfl-IV Jф 2l 24487 вiд 5 чеpBнЯ 20IЗ p.).

BiДпoвiднo нaкaЗy МoH Укpaiни j\b |22-л вiд 09.06.2o:^7 p. кПpo
пеpеoфopМЛення лiцензiй>> Хapкiвський нaцioнaльниЙ yнiвеpситет мiськoгo
ГoсПoДapствa iменi o.М. Бекетoвa (iдентифiкaцiйний кoД . 02071 15l) мaс
ПpaBo нa здiйснеtIHя oсвiтньoТ дiяльнoстi y сфеpi виrцoi oсвiт'и гtiдго.гoвки
МoЛoДшIиХ спецiaлiстiв, бaкaлaвpiв, спецiaлiстiв, мaгiс.гpiв, дoктopiв
фiлoсoфiТ.

/{o склaдy УнiвеpсиTеTy сTpyкTypнo BxoДяTЬ: ДBa кoледrкi - )киTJIoBo-
кoмyнaльний i електpoмеxaнiнний, 8 фaкyльтетiв, Haвчaльнo-нayкoвий
Iнститyт пiдгoтoвки кaдpiв вищoТ квaлiфiкaцiТ XFIУМГ iм. o.M. Бекетoвa,
Haвчaльнo-нayкoвий iнститyт пiслядиплoмнoТ oсвiти, ЗaoЧнol.o
(дистaнцiйнoгo) HaBчaHня Ta пiДвищення квaлiфiкaцiТ, {ентp ЗaoЧFloГo
HaBчaHня' I{ентp пiДвищення квaлiфiкaцiТ i дистaнцiйнoгo нaBчaннЯ, L{ентp
дoyнiвеpсиTеTсЬкoТ пiдгoтoвки' aспipaнтypa' ДoкTopaнTypa' HayкoBo-дцoслiдlii
тa iншri пiдpоздiли. Зaгaльнa ЧисеЛЬнiсть стyдентiв no"uд 9 тиc. ociб.

Гoлoвa кoмiсiТ
Експеpт

o. o. Бaкyлiн



B цi"lтoмy нa цей Чaс Унiвеpситет НaДa€, oсвiтнi ПoсJtyГи нaбaкaлaвpсЬкoМy piвнi зa 2| спецiaльнiстrо з 48 oсвiтнix пpoгpaМ' B ToМy числi15 oсвiтнiх пpогpaм зi скoрoчениМ теpмiнoм I{aBчaI{нЯ.
Ha мaгiстеpсЬкoМy piвнi пiдгoтЬвкa здiйснrorTЬсЯ зa |7 спецiaльнoсTяМИ

з 39 oсвiтнix пBoгpaм, 5 з якиx oсвiтньo-пpoфесiйнi.

*'{у:""чкa ДoкTopiв фiлoсoфiТ здiйсн-.'u." зa I 4спецiaльнoсTЯMИ.
IJ у нlBеpсиTеTl Taкo}к нaBЧatотьcя близl,кo 400 ir+oземr(iв з 23 кpaiilсвiтy.
Barкливим aсПекToМ y дiя-ттьнoстi Унiвеpситетy с мiжнapoДr{еспiвpoбiт}IиЦTBo. Унiверситет пiдтpимyс тiснi нayкoвi i дiлoвi ЗB,яЗкИ ЗBищиМи Е{aBчaЛЬниМи ЗaкЛaДaМи, нayкoBиMи Ta дoслiдницЬкиMиopгaнiзaцiями бaгaтьox кpaТн свiтy, У ToMy числi IJеликoi Бpи.гaнiТ,Hiмеuuини, Кaнaди, БoлгapiТ, Пoльщi, Чеxii, ФpaнцiТ, IJJвецii Ta iнurиx.УнiвеpсиTеT € чЛrнoM МiжнapoДнoi aсoцiaцii yнiвеpситетiв, Mеpе)к iнститyтiвГpoМa.цсЬкoГo aдмiнiстpyBaннЯ I_{ентpaльнoТ тa СxiдноТ Свpoпи. e пoст'iйнимyчaсникoм мilкнapoДниХ |pa}IToBиХ ПрoгpaМ.
ХHУMГ iменi o. N4. Бекетoвa з 2017 poкy пoстiйнo пpиймaс yЧaсTЬ yмiжнapoднoМy нaBчuшЬ'loМy Пpoектi Еpaзмy. * 1в.usmus +). 

\

Унiвеpситет Maс poЗBиF{еFry 'u'.piu,ьнo-технiuнy 6aзу i сoцiaльнyiнфpaстрyкTypy. Cтaн нaBч€UIЬниx пpимiщ...u ХI_IУМГ iменi O. M. Бекеr.oвaвiДrroвiДaс сaнiтapнo-гiгiснiчним нopМaМ' BиМoгaM ПpaBиЛ Пo}ке)кнoТ безпеки,бyдiвельним нopМaМ' щo пiдтвеpл)кеHo вiдпoвiдними /loкyМrнl-aN1И' Усiпpaцiвники Ta сTyДеrrTи ДoTpиМyЮ TЬCЯ BИNIoг технiки безгlек и, виpoбничoТ
сaнiтapнoТ тa пoяtеlкнoТ безпеки. Нaвчaльнo-BихoBtlий прoцес зaбезпе чeниЙ
ayДиTopHим фoндoм, aдмiнicTpaTиBн ими i дoпoмiж IIИNIИ nЬимi.цеF{ЕlяМИ.

Baжливoto скЛaДoBoio зaбезпеченнЯ llaBчaЛЬнo-BиХoBtloГo ПpoЦесy уХapкiвськoМy нaцioнaлЬнoMy yнiвеpситетi мiськoгo I.oс,,oДapсTRa
iменi o.М. Бекетoвa с сyЧaснa бiблioтекa. Фoнд нaвчaльнoТ лiтеpaтypи Bбiблioтецi yнiвеpсиTеТy Ta чиTaЛЬниХ ЗaЛax - 886996 пpимipникiв. З 2007 poкyПpaЦЮс ЗaЛ iнфopмaцiйнoгo сеpвiсy (електpoнний читaльниЙ зaл).Безкolптoвllий ДoсTyП Дo yсix 

. 
pеrypсЬ B бiблioтецi зaбезпечyroTь

aBToМaTизoвaнi poбoнi мiсця Тa зoнa Wi-Fi ПoкpиTТЯ в yсiх пpимiщеннЯХбiблioтеки. Знavнy poЛЬ y iнфopмaцiйнo-метoДИЧI]oMy зaбезшеченнiF{aBЧaЛЬнoТ poбoти стyдентiв Ta виклaдauiв Зa ДИaЦИплiнaми Haвr{aЛЬнoГoПЛaHy вiдiгpaс IJифpoвий pепoзитopiй yнiвеpсиTеTy. Birr с o/1ниМ з нaйкpaш1ихв УкpaТнi тa зapессTpoBaний y мiжrrapoд'o'y pеестpi ROAR.
Haвчaльнo-лaбopaTop}ra бaзi ви.'yсй"oТ Ta iнrпиx кaфедp, щoзaбезпечyIоTЬ нaвчaльний Пpoцес пoвнiстlo вiдпoвiдaс BиMoГaМ ЩolloПpoBеДенHЯ aУДИTopниХ ЗaняTЬ IIa сyчaснoMy piвнi' Дa€ Мoжливiсть -'ponoBикopисToByBaTи сyvaснi пoсiбники, лaбopaтopне .гa ДеMoFIсTpaцiйrrеoблaднaння, теxнiчнi зacoби нaBчaннЯ. Для лекцiйниx зaнЯTЬBикopисToByIoТЬсЯ ayдитсipiТ yнiвеpсиTеTy, якi Мa}oTЬ MyЛЬTиМедiйrrе

oблaднaння.

Гoлoвa комiсiТ
Експерт

o. o. Бaкyлiн

7

. ts. JIyб'яний



Пiдгoтoвкy мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ ПpoГpaМolo Тparrспopтнi
сисTеМи iз сt-lецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi TеХHoЛoГiт 1"u aвтoмoбiЛЬHoМy
TpaHсIIopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 TpaнсПoрT зaбезпечyIоTЬ 11 виклaдauiв, . 

"n,* 
_

2 дoктopa нayк, пpoфесopa; 8 кaндидaтiв нayк, дoцентiв; 1 без нayкoBиХ
стyпенiв i вчених ЗBaI]ь. Bипyскoвoto с кaфедpa TpaнсПopTllиХ сисТеМ i
лoгiстики, ЯКУ oчoJltoс ДoкTop теxнiчниХ нayк, пpoфесop Лoбarпoв oлексiй
oлегoвич, al}Top ПoнaД 70 

"uynou,* 
ПpaцЬ, щo пpисвяненi пpоб-шемaтиl1i

yДoскoнaЛення ТpaнсПopTниx сисTеМ.
Bucнoвок.' doкул,tенmu, якi забеЗnечуЮmь npавoвi ocнoвu diяльнocmi

{HУMГ. 
iлl o.M. Бекеmoва, щo пpеdcmавленi в акpеdumаъ1iйнiй cnpавi, €

oocmoвlpн1,l^41.,l, а |х Кoл4rUIeКmнiсmь mа злlicm dаюmь Зл4oZу ompш'Iаmu
уявЛе11|tя, ЩО зdiйcнення ocвimньoi. diяльнoсmi щodo nidzomoвКu За ocвimньo-
npoфеciйнoю npozpаJl4o|o Tpанcnopmнi cLtсmе^lu iз сnецiальнocmi
275 Tpансnopmнi mехHoЛozii' (на авmoлloбiльнo,шу mpаrtcnopmi) zалузi знань
27 Tpанcnopm вidбувасmьcя зzidнo cучаcнuх oсвimнiх вu.^/xoz.

2. ФopмyBaння кoнTиlIгенТy стyДентiв за освiT[IЬo-Пpoфeсiйною
ПpoгpaMою Tpанспopтнi сисTеMи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспоpтtli

TeхнoЛoгiТ (нa aвтoмoбiльнoмy TpaнсПoртi) гaлyзi знaнь i7 Tpun-"IIopT

ФopмyвaннЯ кoнTингеI{Ty стyДентiв з пiдгoтoвки мaгiс.гpiв зa oсвiтньo-
пpoфесiйнoro ПpoГpaМoЮ Тpaнспopтнi сисTеМи iз спецiaльнoстi
275 Tpaнспopтнi теxнoлoгiТ (u,a aвтoмoбiЛЬt{oМy тpaнспopтi) гaлyзi ЗHaнЬ
27 Тpaнспopт здiйснroсться вiдпoвiдно Дo Умoв np,йo*y Дo BищиХ
I{aBЧaЛьниX зaклaдiв УкpaТни Ta Пpaвил пpийoмy Дo Хapкiвськoгo
нaЦioнaлЬнoгo yнiвеpситетy мiськoгo .o..'oдup.',u iшrенi o.М. Бекетoвa З
чИсЛa випyскникiв yнiвеpситетy Ta iнших Bищиx l{aBЧaЛЬниx зaклaДiв
УкpaТни.

Для зaбезпеченнЯ ефективнoТ пpoфopiентaцiйнoТpoбoти сrpеД
мaйбyтнix aбiтyрiснтiв y ХHУМГ
L{ентp доyнiвеpсиTе,гсЬкoi oсвiти i
пiдpoздiлoм yнiвеpсиTеTy.

Пoкaзники фopмyв aНHЯ

Гoлoвa кoмiсiТ
Експеpт

Бекетoвa сTBopеFIo i фyнкцiol.lyс
якиЙ с нaBЧaJtЬHo-opГaнiзaцi йним

iм. o. M.
кap, сpи,

BиклaдauaМИ BИПУскoвoТ кaфедpи TpaнсПopTниX сисTеM i лor'iстики
здiйснroсться цiлеспpяМoBaнa poбo'u щoДo фopмyвaння кOнTИI]ГеI]Ty
стyдентiв.

Фopмyвaння кoнTиHГенТy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-шpoфесiйнoro
ITpoГpaMoю Tpaнспopтнi сисTеМи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi теxнoлoгiТ
("a aвтoмoбiЛЬнoМy тpaнспopтi) гaлyзi ЗнaHЬ 27 тpЬ"с.,op' ПpoBol]иТЬсЯ
вiДпoвiДнo д{o лiцензiйнoгo oбсягy пiдгoтoBки' якиЙ скЛaДaс 30 осiб деннoТ
фоp' нaBчaннЯ тa20 oсiб зaoчнoТ фopм нaBчaннЯ у 2О16 p.,тa55 деннoi фopмнaBчaI{Hя 40 oсiб зaoчнoТ фop' HaBчaIIHя У 2oI7 p.дешнoТ Ta зaoчHoт фopмнaBчaння. oбсяг стyдeнтiв, лpиЙнЯ|TИX нa нaBчaнrtЯ, He ПеpеBишIу€
л iценз iйний.

кotITИнГrHTyJTyДентiв нaвеДенo у 
.гa6л. 1.

o. o. Бaкyлiв

fu{уf B. Луб.яний



Taблиця
Пoкaзники фopмyв aННЯ кoI{TинГентy стyдентiв

зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro Пpo|paМoro Tpaнспopтнi сисTеMи iз спецia.lrьнoстi
27 5 Tparтспopтнi TеxнoЛoГiТ (нa aвтoмoбiЛЬнoМy тpaнспopтi)

Bucновoк: екcnеpmна кoл,tiсiя кoнcmаmу€.. навеdенi у cnpавi dанi заcвidнуюmь,
щo у XHУMГ i"м. О.M, Бeкеmoва cnocmеpizаеmься mенdенцiя do збiльtменl1я
КoнmuнZенmу л,tаzicmpiв, ocкiлькu у 20Iб poцi ocвimня npoepа-nlа була вnеpu,е
ввеdена, слid заcвidчumu docmаmньo якiснi noКаЗItuКu npuйoлtу cmуdенmiв за
ocвimньo-npoфеciйнoю npozpал4olo Tpанcпopmнi cucmеJц,xu iз сnецiальнoсmi
275 Tpансnopmнi mехIloJloеii. (на авmoмoбiльнo'uу mpансnopmi) eалузi знань
27 Tpанcnopm.

гaлyзi ЗнaнЬ 27 ТpaнcПopT

20 l6  p iк 2О|7 piк
Лiцензoвaний oбсяг niдййun" (леннa фopмa)

l tpииЕlЯТo Ha HaBЧaнHя'  BсЬoГo (oс iб)
.  ДенHa фoрмa
B T.ч. Зa ДеpжзaМoBЛенЕ{яМ:
. ЗaoчFla фopмa
B T'ч. Зa Деpх(зaМoвленняМ
. нaгopoД)кених МеДaЛями, aбo Tих' щO oTpиМaЛи
ДипЛoМ з вiдзнaкoю
. TaкиX, якi прoйrпли ДoBГoсTрoкoBy пiдгoтoвкy i
пpoфopiснтaЦiю
. зapaХoBalIиХ нa пiльгoвих ),lиoвaх' З ЯКИNIИyклaденi

ГoBopи на П

. iнrпi фоpми нaBчallнЯ (зaoчнa

. iнrпi фoрми нaвчaння (вкaзaти, зa якoIо

. Деннy фoрмy

. iнпri фopми (вкaзaти' зa якotо фopмoтo)

Кiлькiсть *ипyск"ийБ BFI5 I-ПlБнь aкpедитaцiТ,
пpийнятих нa скopoчений теpмiн nu"uu''' 

"u 
:



3. Змiст пiдгoтoвки фaхiвцiв зa oсвiтньo-пpофесiйнoю ПpoгpaмoЮ
Tpaнспоpтнi сисTеvrи iз спецiaльнoстi 27 5 Tpaнспopтнi технoлoгiТ

(нa aвтoмoбiльtIo*y Tpaнспopтi) гa;lyзi ЗнaнЬ 27 ТpaнcПoрT

ПiДгoтoвкa мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ
Tpaнспopтнi сисTеМи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтr-li '.**,o,oiiТ (нa
aвтoмoбiлЬнoN4y тpaнспоpтi) гaлyзi знaнЬ 27 Тpaнспopт. зДiйснroсTЬсЯ FIa
oснoвi oсвiтньo-пpoфесiйнdi ПpoГpaМи, poзpoбЛrнoto 

.ПpoектнoЮ 
ГpyПoro

кaфедpи Tpal{сПopTliиx сисTеМ i лoгiс'гики' сXBaЛенoto I-layкoвo-MеTo/циЧFlo}o
palloЮ yнiвеpситетy (пpoтoкoл J\b 6 вiд з0.06.20|6 p.) Ta ЗaTBеpД)кенo}o
Bченoro paДoЮ XHУMГ iм. o.М. Бекетoвa (пpoтoкoл J\Ъ 13 вiд 30.06.'016 p.).

Haвчaльний ПЛaH пеpедбa.raс пiдгoтoBкy мaгiстpiв з квaлiфiкaцiсlo
<мaгiстp З TpaнсПopTlrиХ TеХI{oлoгiй> теpмiном }IaBчaHI{Я 1 piк 5 мiсяцiв'
пoбyдовaний Зa сеМесTpoBoIо сисTеМoIо Ta BкЛIоЧaс дисцйплiни цикJIy
ЗaГaЛьнoТ тa пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки. Зaгaльний oбсяг нaBчaЛЬнoГo
I{aBaнTa}кення скЛaДaс 27О0 / 90 (гoдинlкpедитiв), y ToМy числi oбoв'язкoвa
ЧaсTиHa 2025 l 67,5 (гoдиrr/кpедитiв), вибipкoвa 675 l
22,5 (roдинlкpeдитiв). Bибipкoвa ЧacТИНa нaBЧaЛЬнoГo ПЛaнy кotiкpе.||1ЗуС Ta
ДoПoBнIoс oбoв'яЗкoBy i вклroчaс ЦикЛ дисциплiн пpoфесiйнoТ пiДгoToBКи.
HaвчaльниМ ITЛaнoм пеpедбaЧеHo ПpoBеДення виpoбничоl. Ta Пеpе/{диплoмнoi
ПpaкTики. Пo зaкiнченt{Io нaBчaння сTyДеl{Tи Зaxищalоть мaгiстеpсЬкy poбo.гy,
Зa pеЗyЛЬ-ГaTaNIИ ЗaxисTy якoТ пpисBoIoсTЬсЯ piвень мaгiстpa.

Llayкoвo-МеToДичнa Paдa yнiвеpситетy кoнTpoЛЮ€ poЗpoблення
нaBч€шЬниХ ПpoГрaМ yсix кypсiв. З МеToIo пoлiпruення якoстi oсвiти Ha
кaфедpaх ПpoBoд(ЯTЬся нayкoBo-МеToДиЧнi семiнapи' нa зaсiдaнняx якИХ
poзГЛяДaloTЬ aкTyaЛЬнi питaння y.цoскorr€LЛеннЯ нaвчaЛЬнoГo Пpoxесy. Усi
Дисциплiни нaBЧaЛЬнoгo ПЛaнy BЗarМoЗB'язaнi oДнa З oДнoЮ Зa сTpyкTypl{o-
лoгiчнolo сxеМolo' змiстoм тa пoслiдoвнiстгo BиBЧенHя.

Bucнoвol<: еКcnеpmllq Кo.^4iciя кoнcmаmу€, щo навчсIHHя за oсвin,tньo-
npoфеciйнoю npozpа.\4olo Tpанcnopmнi c11сmе.^4u iз cnецiальнoсmi
275 Tpанcnopmнi mехнoЛoеil. (на авmoлloбiльнoлlу mpанcnopmi) zалузi зна,нь
27 Tpанcnopm вidбувасmьcя вidnoвidнo do чuннoi. нopлxаlnuвнo1. базu вuъцo1'
oсвimu.

4. Opгaнiзацiйне Тa нaBчaЛЬнo.MеToДичне зaбезпеченtlя нaBЧaJlЬtlo-
BиxoBlloгo ПpoЦесy Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro ПрoгpaMою T'paнспopтll i

сисTeMи iз спeцiaльнoстi 27 5 Tpaнспоpтнi технолoгii
(нa aвтoмoбiльнoMy Tpaнспopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 TpaнcПopT

Оpzсtнiзсtцiя навaшлblto .вLlхoвнo?o npoцеcу
ХHУMГ iм. o.М. Бекетoвa пoстiйнo здiйснюс opгaнiзaцiйгrе

зaбезгtечеIlнЯ нaBr{aJIЬHoГo ПpoЦесy.

o. o. Бaкyлiu
П. B. Лyб'яний

IJ-(оpiuнo pозpoблюсTЬсЯ Ta [oГoД)кyсTЬсЯ гpaфiк IIaBчaЛЬнoГo Пpoцесy.
ШfoсемесTpoRo сКЛaДaсTьсЯ poЗкЛaД зaнЯTЬ aкaдемivних ГpyП. I]икoнaння

Гoлoвa кoмiсii
Експеpт



ГpaФlкy нaBЧaЛЬ}IoГo ПpoЦесy Тa po3кЛaДy ЗaнЯTЬ кoI.ITpoЛrо€ зaсTyПI]ик ДекaFIa
З нaBЧaЛЬнoi poбoTи фaкyльTеTy TpaHсПopTниХ сисTеМ Ta TеxItoJIoгiй.

Кoнтpoль Зa нaBчaЛЬнo-BихoBнoIо poбoтoгo B Унiвеpситетi здцiйснrос
ПpopекTop з кеpiвницTBa Ta кooBДинaЦiТ FIaBЧaJIЬнo-виxoвнoТ poбoти
I{aBчaЛЬFIo-МrToДичнoГo кoМПJIексy. Ha кoжнoМy фaкyльтетi opгaнiзaцiio
нaвЧaлЬнo-виxoBнoГo ПpoЦесy здiйснIoс ЗaсT)/Пl{ик Дrкa}Ia.

H сt в ч аtt ь tl o -J|| e m o d u ч н e з а б е з n e,t е н Itя It a в ч (IЛ t, н o Z o np o цe cу

Biдпoвiднo .цo oсвiтньo-пpoфесiйнoТ ПpoГpaMи poзpoбленo i
ЗaТBrpДx{енo нaвчa.цьний ПЛaн. Haвчaльний ПЛaн € oсIloBolo poзpoбки
I{aBчaЛЬнo-МеToДИЧFIoГo зaбезпечення нaBчaЛЬнoГo ПpoЦесy. НaвчaльниЙ чac
BиЗнaчеHo B гoдин/кpеДиTax ЕCTS, У сгtiввiднotпеннi 1 кpедит ЕC]'S
дopiвнroс 30 гoдинaм. Зaгa.rъниЙ oбсяг нaBЧaЛЬнoГo нaBaнTaжеF{ttя згiднo з
нaBчaЛЬHиМ ПЛaнoм скЛaДaе 27О0 /90 (гoдин/кpедитiв). Cпiввiднoutення СPC
Дo ayДитopнoТ poбoти cклaдaе2lЗ.

Для кorкнoТ дисциплiни нaBЧaJIЬI{oГo ПЛaнy poзpoблегro КoМПЛекс
нaBч€шЬнo-МеToДичнoГo зaбезпечення, y якoМy ПpеДсTaBленi:

- нaBЧaЛЬнa ПpoГpaмa (нopмaтивниiт ДoкyМеHT Унiвеpситетy) i poбoнa
HaBчaЛЬнa ПpoГpaМa, скЛaДoBИNIИ ЧaсТинaМи якoТ с oПИс нaвчaльнoТ
дисциплiни, ПpoгpaМrri кoмпетентнoстi, зaплaнoвaнi pеЗyЛЬТaTи нaBЧaHнЯ'
ITpoГpaMa' сTpyкTypa (темaтиuний плaн) нaвчaльнoТ дисцигtлiни, TеМи
семiнapсЬкиХ (пpaктиuних, лaбopaTopниx) зaнять, ЗaBДa}IH Я ДЛЯ сaмoстiйнoТ
poбoти, iндивiдyaльнi зaвдaнHЯ' МеTo.ци кoнTpoлЮ, сХеМa нapaxyBaння бaлiв,
prкoМrнДoBaFla лiтеpaтypa (oснoвнa, дoпoмiжнa), iнфopмaцiйнi prсypси B
Iнтеpнет;

- нaBчaЛьниil кoнTrнT (кoнспект aбo poЗшиpений плaн лекцiй), IIЛaНИ
ПpaкTиЧниХ (семiнapських) ЗaняTЬ' ЗaBДaHHя .цЛя лaбopaтopнИХ poбiт',
сaмoстiйнoi poбoTИ, ПИ.Гa:нНЯ, ЗaДaui, зaвдaння aбo кейси ДЛЯ IIoToЧнoI.o T]a
пiдсyмкoBoГo кoнTpoЛ}o ЗнaнЬ i вмiнь стyдентiв, ЗaBДaннЯ кoмплекснoТ
кol{TpoЛЬнoТ poбoти, лicляaтестaцiйнoГo мoнiтopингy нaбyTиХ Знaнь i вмiнь з
нaBч€шЬнoi ДисЦиплiни.

Пiд .raс ПpoBеДенHЯ aУДИ.ГopнИХ ЗaняTЬ ЗaсToсoByIоTЬся МyЛЬ,гиМе дlйнi
МеToДи Ta BикopисToByIoTься спецiaльнi ПpoГpaМнi пpoдyкти. Bсi дисциплiни
MaIoTЬ свoТ вiдoбpaження B системi Дистaнцiйнoгo нaBчa}Iня ХFlУМГ iм.
o.M. Бекетoвa (Moodlе).

!еpхсaвнa aTесTaцiя випyскникiв спецiaльнoстi ПpoBoДиTЬeЯ У фopмi
ЗaxисTy мaгiстеpськoТ poбoти.

ПеpеддиПЛoМНa ПpaкTикa ПpoxoДЯTЬ Ha виpoбни.lиx пiдrrpиrMсTBaХ i
opгaнiзaцiях' opГaнax мiсцевoгo caМoBpяДyBaI{HЯ згiднo зaтвеpдхсенiй
пpoгpaмi i yклaдениМ ДoГoBopaМ.

Пiдгoтoвкa фaxiвЦiР B yнiвеpситетi зaбезпечyсTЬсЯ y paМкaХ ЧиHЕIих
нopMa]'иBнo-ПpaBoBиx aктiв УкpaТни, ГaЛyзrBиХ нopмaтивiв, пiдpyнникiв,
нaBЧaЛЬниX пoсiбникiв, МеToДичних pозpoбoк' ДиДaкTиЧниx мaтеpiaлiв i
технiчниx зaсoбiв HaBт{aннЯ.

Гoлoвa комiсiТ
Експеpт

o. o. Бaкyлiн
П. B. Лyб,яний



Hayкoвo-педaгoгi.lнi пpaцiвники tзo.ltoдцitотЬ ПpoГpесИBtIИМИ Mе.гoДaМИ
нaBчaннЯ i кoнтpoлro ЗHaнЬ сTy.ценTiB, ЗaсToсoByIoTЬ МyЛЬTиMедiйrrе
oблaднaння, зaco6и Ta еЛеМеtITи .цистaнцiйнoТ oсвiти.

Hсtукoва poбomа кафеdpu mа cmуdeнmcьКа науt<oвa poбоmсt

Bипyскoвa кaфедpa здiйснюс нayкoвo-дoслiдниЦЬкy poбоr:y Щo/lo
виpitпення пpoблем poЗBиTкy пiдпpисмств )киTЛoBo-кoМyнaЛЬнoгo
ГoсПo.цapсTBa. I3иклaдaui кaфедpи BикoнyIoTЬ нayкoвi poбoТИ, щo
фiнaнсyloться Зa paХyнoк деpжбroркеTy Ta нa ГoсПДoГoвipниx yМoвax Зa
фaxoвим сПpяМyвaнняМ. Hayковi Дoслi.цlкення кaфедpи здiйснroroться пiд
кеpiвницTBoМ ДoкTopa технiчниx нayк' пpoфесopa Лoбarпoвa oлексiя
oлегoвичa. Зaвiдyвaн кaфелpи Лoбaшroв oлексiй oлеГoBиЧ с aвTopoМ Пo}{all
70 нayкoвиx ПpaЦЬ, якi пpисвяченi пpoблемaтицi yдtoскoнaЛення Tpaнсшop,ГниХ
сисTеМ. с ГoЛoBolo спеЦiaлiзoвaнoТ вченoi PaДи lI 64.089.03 iз зaХис].y
ДисеpTaцiй iз спецiaльнocтt 05.22.ОI - Тpaнспopтнi сисTеМИ тa 05.01.04 *
Еpгoнoмiкa.

Згiднo З нaкaзoм МoH УкpaТни J\b 1495 вiд 09,12.16 p. Хapкiвський
нaЦioнaлъниiт yнiвеpситет мiськoгo ГoсПo.цapсTBa iменi o.M. Бекетoвa
пpизнauений бaзoвим BИщИМ HaBчaJIЬниМ ЗaкЛaДoM (na 6aзi кaфедpи
TpaнсПopTних сисTrМ i лoгiстики) з ПpoBе.цення BсеyкpaТнськoТ стyДентськoТ
oлiмшiaди <Tpaнспopтнi сисTеМи)).

Зa oстaннiй piк кaфедpolo бyлo пiДгoтoвленo 6 пpизеpiв piзниx oлiмпia,ц
i кoнкypсiв стyденTсЬкиx нayкoBиХ poбiт. Bсi стyленти-мaгiсTpи Зa oсвiтньo-
пpoфесiйнorо ПpoГpaМo}o Tpaнспopтнi сИсTrМи iз спецiaльностi
275 Tpaнспopтнi теxнoлoгiТ (нa aвтoмoбiЛЬнoМy тpaнспopтi) гaлyзi ЗнaнЬ
27 TpaнcПopT з кеpiвникaМи мaгiстеpсЬкиx pобiт пyбликytoть стaттi Ta TеЗи y
фaxoвих BиДaFIняХ: <Кoмyн€LПЬHе ГoсПoДapсTBo мiст>>, <Збipник FIayкoBИХ
ПpaцЬ УкpaТнськot'o ДеpaжaBЕIoгo yнiвеpситетy зaлiзничнoгo .ГpaнсПopTy),

<CxiДнo-евpoпейский жypнaJl ПеpеДoBиx Tеxнoлoгiй>.
Кaфедpa TpaнсПopTниx сисТеМ i лoгiстикИ З жoBтня 2017 poкy пpиймaс

yчaсTЬ y мiжнapoДЕroMy нaBЧа^ПЬнoМy Пpoектi Еpaзмyс + (Еrasmus +) нa TеMy
<Пiдгoтовкa мaгiстpiв зi спецiaльнoстi <Poзyмний TpaнсПopт i .;loгiс.гИкa ДЛя
мiст> (Smalog 5 85 832-ЕPP- 1-20 1 7- 1-IT-ЕPPKA2-СBHЕ-JP).

Bucнoвoк: в XHУMГ iлl. О. M. Бекemoва icнус i чimкo функъ1ioнус piзнopiвt1ева
cLICmеJI,xа opzанiзаъ1ii. i кoнmpoлю rtавЧаЛьнo-вuхoвнolo npoL!есу,. LtавчаЛьHo-
меmoduчне забезnечен|1я |!авчаЛbl-loZО npoцеcу За oсвimньo-npoфеciйнoю
npozpал4o|o Tpансnopmнi cucmел4u iз cnецiальнocmi 275 Tpансnopmнi
mехнoлozii. ("а авmoмoбiльнoл,tу mpансnopmi) zалузi ЗHань 27 Tpансnopm
знахodumbся Hа docmаmньo вucoкolvtу piвнi,. кoэtсна ducцunлiна забезnечеHа
вidnoвidнuл,t rtа,вчалbl1o-"п,tеmoduчнu-\1 КoльnЛeКсoлц. Hеoбхidнo i llаdалi
cuсmелnНo npoвodumu poбomу З nourуку nа,pmHеpiв tt1odo Zpанt1,toвОl. diя,,tьltoсtlli,
а mаКo)tc науКoвo-docлidнoi. poбomu cmуdенmiв mа вuкпаdачiв кафеdpu,.
poЗurupяmu cniвnpацtо з npoвidнuл,tu nidnpuелtcmвсIJvxт,t' opzанiзаъ1iял,tu lnсl

4--7
Гoлoвa кoмiсiТ o. o. Бaкyлiн
Експеpт {,,fitrицr П. B. Лyб'яний



усmанoва.л4u ulЛяхo^4 вnpoваdaсення у вupoбнuчuй npoцеc науКoвuх poЗpoбoК
mа pеЗуЛьmаmiв л,tаеic mеpc ькuх poбim.

5. I{aдpoве зaбезпeЧенIlя нaBЧaJlЬHol-o rIpoЦесy
зa oсвiтньo-прoфесiйIrorо Пpoгpaмoю Tpaнспopтнi сисT'еMи

iз спецiaльrloстi 27 5 Tpaнспоpтнi'.**,o,.loiiТ (нa aвтoмoбiльпoмy
TрaнсПopтi) гaлyзi знaнь 27 TpaнcПopT

Я к i c н t"t й c к.lt сtd н oу t<o в o. n е d сtz o z i ч н o Z o n е p c o н 7J,lу
Bисoкa пpoфесiйнa квaлiфiкaцiя Hayкoвo-педaгoгiuниx i нayкoвих

пpaцiвникiв yсix нaBчaJIЬIlo-F{ayкoBих сTpyкTypних пiдpoздiлiв ХI{УМt.
iм. o.М. Бекетoвa' B ToMy числi BиПyскoBoт^кaфелpИ,iX педaгoгiчний дoсвiд,
метoДичний i нayкoвий piвень, пoстiйний Пoшyк i викopисTaння нoвiтнiх
теxнoлoгiй B oсвiтi i нayui, ЗсL.IyченHя Дo TвopчoГo Пpoцесy стyДентiв €
BиЗнaч€LTЬFIиМ ЧиHlIикoM зaбезпечення висoкoТ якoс"гi oсвiти BиПyскникiв, Тх
зaтpебyвaнoстi i кoнкypенToсПpoМo)кtloсTi нa pиrrкy пpaцi тa мoбiльнoстi нa
свpoпейсЬкoМy oсвiтньoмy пpoстopi' tlpoBе/iення нayкoBиХ дoс;riджень
нaЦioнa.пЬнoГo i свiтoвoго piвня, B ToМy числi спiльниx *iжнapoдниx пpoектiв
i пpoгpaм.

КеpiвникoМ ПpoектнoТ гpyпИ, ЯКa yTBoprнa y склaдi вiдпoвiдaльнoi зa
пiдгoтoвкy здoбyвauiв вищoТ oсвiти кaфедpи ipu"..,opTllих сисTеM i лoгiстики
зa oсвiтньo-пpoфесiйнoю ПpoГpaMoro ТpaнспЬpтнi .,.,.', iз спецiaльнoстi
275 Tpaнспopтнi теxнoлoгiТ (нa aвтoмoбiЛЬнoМy тpaнспopтi) гarryзi ЗнaнЬ
27 ТpaнcПopT' € кaнДиДaT теxнiчниx нayк, ДoцеFlT, ДoценT кaфедpи
TpaнсПopTHИХ сисTеМ i лoгiстики ПoнкpaToB {енис Пaвлoвич. Aвтop no"Ьд
40 нayкoBиx Пpaць' вuений секpеTap спецiaлiзoвaнoТ BченoТ PaДи l1'б4.089.0з
iз ЗaxисTy дисеpтaцiй iз спецiaльнoстей 05,22.01 - Tpat,с.,oprni сИсTеМи,
05.01.04 Еpгoнoмiкa y гaлyзi TpaнсПopTниx сисTеМ' l1oнкpaтoв !енисПaвлoвич yспirпнo кеpyс пiдгoтoвкoЮ нayкoBиx кaДpiв пo спеЦiaльн oстi 27 5
Tpaнспopтнi теxнoлoгii (нa aвтoмoбiльнoмy тpaнспоpтi).

Чисельнiсть нayкoBo-педaгoгi.tниx пpaцiвникiв, якi зДiйснroroть
пiдгoтoвкy мaгiстpiв Зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ Tpaгrспop,гrri
сисTеMи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi Tеx}toЛoГii (нa aвтoмoбiЛЬнoМy
TpaнсПopтi) гaлyзi знaнь 27 TpaнсПopT, сTaI{oBиTь 11 oсiб' З ниx - 2 дoктoрЬ
нayк' пpoфесopa; 8 кaнДиДaTiв нayк, дoцентiв; 1 без нayкoBиХ стyпенiв i
Bчениx ЗBaнЬ. Bсi нayкoBo-пеДaгoгiчнi пpaцiв HИКИ МaIoTЬ бaзoвy oсвi.гy |I
ПpoBoДЯTЬ нayкoBi дoслiДхсеHIIЯ в гaлyзi, якa вiДпoвiДaс rrpoфiлю np.д*Ь'u,
щo пiдтвеpджy€TЬсЯ BиДaннЯМ мoногpaфiй, пiдpyuникiв 'u нaвЧaЛЬниХ
пoсiбникiв з гpифoм МoH Укparни, в дoстaтнiй мipi вoлoдitоr'ь
ПpoГpесиBниМи МеToДaMи нaBЧaHHЯ i кoнтpол}o ЗHaнЬ стyltентiв, зaсToсoByto.t'Ь
МyЛЬTиМедiйне oблaднaн НЯ Taзaсoби ДистaнцiйнoТ oсвiти.

oчoлroс кaфедpy - ДoкTop теxнiчниx Hayк' пpoфесop Лoбarпoв oлексiй
oлегoвич.
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П id в u щ e н н'l кв шl iфi кш цii в u ю,t шd сlч iв
Усi виклaдaтi' щo зaбезпечyЮТЬ нaв.laльний Пpoцес зa oсвiтньo-

пpoфесiйнo}o ПpoГpaМoЮ, пoс.гiйнo iriдвищyють пpoфе ciЙllиЙ piвень шIЛяХoМ
сTaжyBaннЯ нa пpoвiдних пiдпpисМсTвax тa opгaнiзaцiяx, нayl(oBo-виpoбниuих
ЦенTpaХ, iнститyтax пiслядиплoмнoi oсвiти.

Bucнoвок: cклаd rtауКoвo-nеdаzoziчнuх npацiвнuкiв, якi забезnеuуюmь
nidzomoвку фахiвцiв За ocвimньo-пpoфiciйнoю npozpа^4olo, вKПtОча€
вucoКoКвaцiфiкoванuх docвidченt,lх cпецiалicmiв, якi л,tаlоmь вidnoвidну ocвimу mа
noсmiйнo nidвuщуtomь cвiй npoфеciйнuй piвень,. науКoвo-nеdаzoziннi npацiвнuкu
За cвoiлl piвнел,t квалiфiкацii. mа doсвidoлl зdаmнi вupiu,tуваmu завdання з
nidzomoвкu квалiфiкoвс7нl,lх фахiвцiв За ocвimньo-npoфеciйнoю npОepа-^4oIО
Tpанcnopmнi cuсmе.^4u iз cnецiальнoсmi 275 TpанЬnip*,r mехнoлoeil, (на
авmoлloбiльнoлlу mpанcnopmi) zалузi Знаl1t) 27 Tpаrrcnopm, каdpoве
забезnечеl't|tЯ cnецiальнocmi вidnoвidа€ чu|1|11l],x лiцензiйншvl у.^,|oв&lvt. З метoto
iнmezpацii. вunускнuкiв у л,tiэюнаpodне фахoве cniвmoваpucmвo с doцiльнuLvl
заnpoваdumu вuклаdання ducцunлiн npoфеciйнoi. niizomoвкu iнoзе,l,tнotо
J'|oвo|o, акmuвiзувсlmu poбomу наукoвo-|lеdаeoziчнuх npацiвнuкiв вunускoвoi.
кафеdpu З nidzomoвкu mа nodання do dpу*у науКoвuх nублiкацiй do
л,tiэюнаpodнuх фахoвuх вudань ( у moл,tу uu"ii |lауКoл4еmpuчнuх базах dанuх
(Scopus)).

6. Mатеpiальнo.теxнiчне зaбезпечення нaBчaЛЬнoгo ПрoЦeсy
зa oсвiтньo.п poфесiйнoro Пpoгpa Morо Tрaнспopтнi сисTeM и

iз спeцiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi '"*t'o,.oiiТ (нa aвтoмoбiльномy
TрaнсПopтi) гaлyзi знань 27 ТpaнcПopl.

Хapкiвський нaцioнaльниЙ yнiвepситет мiськoгo ГoсПoДapсTBa
iменi o. М. Бекетoвa Мaс poзBиненy 'u'.pi*Ьнo-TеxFlivriy бaзy i сoцiaльrry
iнфpaстpyкTypy. Мaйнo Унiвеpситетy с зaГaJlЬнoДеp)кaBl{oto влaснiстtо i
нaIIеI{иTЬ йoмy нa ПpaBax ГIoBнoГo ГoсПoДapсЬкoГo кopисTyBaннЯ.

Haвчaльний Пpoцес У Хapкiвсь*o'y нaцioнaлi'o'y yнiвеpситетi
мiськoгo ГoспoДapствa iменi o.М. Б.*.'ouu зДiйснюеTься y BoсЬМи нaBЧaЛЬнo-
лaбopaтоpниx кopПyсaХ ЗaГaЛЬнoЮ ПЛoщеlo |25794,5 *,.

Haвчaльнo-BиХoBЕIий пpoцес ХHУМГ iм. o.M. Бекетoвa зaбезпечений
ayДиТopним ф oндoм, aдм iн iсTpaTиBн ими i Дoпoмi lк IIИNIИ пpим i щеHняM и.

Унiвеpситет Мaс 8 гypтoжиткiв ЗaГaJTЬнoIо ГIЛoще}o 45з27,6 ',, шto
ДoЗBoЛя€ нa 100 вiдсoткiв зaбезпечити мiсцями yсix iнoгopoднix стyДентilз.

B Унiвеpситетi фyнкцioнyloTЬ l7 пyнктiв xapнyвaння у B'4ГJ1ЯДi бyфе.гiв
Ta iдaльнь. .Цo скЛaДy oб'сктiв сoЦiaльнoТ iнфpu.'pyn,yp, XI_IУMГ.
iм. o.М. Бекетoвa HaЛе)киTЬ сПopTиBI{ий коpпyс з декiлЬкoMa сПopTиBнИMи
ЗaЛaМI4 (вoлейбo льний, тpенalкеpний, бaскетбoльний, гiмнaсти чниЙ тa iн.),
кiмнaтaмИ ДЛЯ iнтелектy €ulЬHИХ iгop, кaбiHеTaМи ДЛЯ TеopетичнoТ nio.o.u*,.,.
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УнiвеpсиTеT Мar бiблioтекy З кHи)ккoBиМ фо'дo' 886996 rrpимipникiв.
{o склaдy бiблioтеки BxoДИTЬ нayкoвий, cтуДентський i aбoнемент xyДorкньoТ
лiтеpaтypИ TaЧИ,Ta,цьнi зaли нa 540.,o.uдnouиx мiсць.

У бiблioтецi ствopенi електpoнний кaT€uloГ фoндy нoBиX FIaДХoДжеHЬ Ta
aBToМaTиЗoBaнa бiблioтечнo-iнфopмaцiйнa .сисTlМa, щo пеpедбavaс
poЗшиpеннЯ влaснoТ кoМП,lоTеpнoi меpе>кi Ta aвToМaTИзaЦiro poбoти
дoвiдникoвo-бiблioгpaфi.rнoгo вiддirry, вiддiлiв кoМПJIекTyвaFIня i oбpoбки
лiтеpaтyp и тa збepiгaння книГ, aбoнементiв, .rитaлЬниx зaлiв'

З yсix д{исциплiн ЕIaBЧaJIЬI{oгo ПЛaнy Зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoгpaМorо Тpaнспopтнi сисTеМи iз спецiaльнoстi 275 Т'paнспopтнi технoлoгiТ
(нa aвтoмoбiльнoмy TpaнсПopтi) гaлyзi ЗFIaI{Ь 27 ТpaнcПopT . niдpyu' ики aбo
нaBЧaJIЬнi пoсiбники , B ToMy числi B еЛекTpoннoМy виглядi.

CтyДенти Ta BикЛaДaчi кopистyloTЬся фoндaми бiб.rrioтеки. Poбor.a
бiблioтеки тiснo ПoB,язaнa з кaфедpaNIИ. ЗaбезпечеFII{я стyдентiв нaBЧaЛЬнoro
лiтеpaтyporo T.a МеTo.цичниМи пoсiбникaми здiйснюетiся згiДнo ПpoГpaМ
кypсiв, ЗaЯBoк кaфедp Ta BикЛaДaчiв.

Фaxoвi пеpioдиuнi BиДaннЯ' якi € B бiблioтецi (<TpaнсГIopТ))'
<Пеpевiзник))' <TpyбoпpoвoдньIй ТpaнсПopТ))' <Екoнoмiкa i pегioн>,
<Mенед>кM.FIT и кal{pЬI: ПсиxoЛoГИЯ УTIpaBЛeНИЯ, сoЦиo'ик a И CoIJИoЛoГия'
BикopисToByIoTЬсЯ ДЛЯ сaМoстiйнoТ Ta нayкoBo-ДослiдtнoТ poбoти стyДенr:iв.

У нaвчaлЬнoМy пpoцесi пiдгoтoвки мaгiстpiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro
ПpoГpaМoкl Тpaнспopтнi сисTеМи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi тЬxнoлoгiТ
(нa aвтoмoбirlьнoмy TpaнсПopтi) гaлyзi ЗнaнЬ 27 TpaнcnЬpт BикopисTogye,гЬсЯ
4 лaбopar:opiй, y ToМy числi 1 - спецia.пiзoвaнa' oснaЩегIa кoMц'Ю.гrpaMи З
сyЧaсниM ПpoГpaМrrим зaбезпеЧеHнЯМ ) ДJ|Я BикoF{aннЯ ПpaкTиЧниХ ЗaB.цaнЬ З
ДисЦиплiн HaBчaЛЬнoГo ПЛaнy. Усi лaбopaтopнi пpимiщення вiДпoвiДalоть
сatriтapниМ нoрМaМ' BиМoгaМ ПpoTиПo)кеlкнoТ безпеки Ta oхopolrи пpaцi згiднo
З чинниМи нopMaTиBlIиМи ДoкyМенTaМи.

Зaбезпеченiсть лaбopaтopниM oблaДнaнняМ сTaнoBиTI, I00%'

Bucнoвок: cmан маmеpiальl7o-mехнiчнozo mа iнфop.мацiйнozo
забезnечення нсlвчаJrlьнozo npoцеcу' сoцiальнoi.. iнфpаcmpуКmуpu вidnoвidас
ч|1нH11А1 лiцензiйнu,u у]vxoвал4 dля наdання ocвimнiх nocJlуZ З nidеomoвкu
л,tаеicmpiв Зсl ocвimньo-npoфeciйнoю npОlpаfuIo|o Tpанcnopmнi cucmел,Iu iз
cnецiальнoсmi 275 Tpанcnopmнi mехt1oлozii. (на авmoмoбiльio.uу mpанcnopmi)
zалузi Знань 27 Tpанcnopm. Слid акmuвiзуваmu poбomу вuклаdачiв З
nidеomoвКu mа вudсlння навчаЛьнo1.лimеpаmуpu фахoвizo ,npoooуuoння, в mo,ц,lу
чucлi у cniвавmopcmвi iз закopdoннul,xu фахiвъ1ял,tu з цiсi. еалузi mа зdiйcнum,Lt
nу блiкацil. в л,tiuсн аpo d нuх I| ауКoл4 еmpuчнuх б аз ах d анъtх (S c opus )
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7. Якiсть пiдгoтoвки i викopистaЦHя BиПyскникiв
за oсвiтньo-llpoфeсiйнoю ПpoгpaMою Tpaнспopтlti системи iз

спeцiaльнoстi 21 5,|paнспopтнi TехIloЛoгiТ (нa aвтомoбiльtlомy
TpaнсПopтi) гaлyзi знaнь 27 Tpaнctlop.г

Piвень пiдгoтoвки мaгiстpiв оцiнеFIo нa пiдстaвi pеЗyЛЬTaтiв викoнaнFtЯ
сTyДrI{Taми oсвiтньo-пpoфесiйнoi ПpoГpaМи, щo aкpе/]иTyсTЬся, кoMПJIексниx
кollTpoЛЬниx poбiт (ККP), rксПеpTиЗИ кypсoвиx tlpoектiв, звiтiв З ПpaкTик,
pеЗyЛЬTaтi в екзaменaцiйнoТ сесiТ, Щo Пеpеll у BaЛa aкpеди,гaцiТ.

Bикoнaння ККP BиМaгaЛo вiд сr.yдентiв систеМнИХ ЗнaнЬ з дисциплiн
piзниx циклiв. Пaкети ККP скЛaДеHo вiдпoвiднo .цo TиПoвИХ BиMoГ l]lollo
скЛaДy, змiстy Ta IlopяДкy ik poзpoбки. !o кoхсFloГo ПaкеTa ККP poзpoблеrro
кpитеpii ik oцiнroвaння з ypaxyBaнIlяМ специфiки нaBЧaJIЬFIоi Дисl{иплiни'
Пaкети ККP:

- oХoПЛloloTЬ BесЬ ПpoГpaМний мaтеpiaл нaвчaльнol. дtисциплiни;
- MaIоTЬ IIе MеHII]е 30 вapiaнтiв кoмплексниx ЗaвДaнЬ;
_ MaIo'гЬ сTpyкTypy piвнoзнaчнoi.скЛa.цнoстi, a тpy.Цoмiсткiсть вi/дпoвiДaс

вiдведенoMy чaсy кoIITpoЛЮ (90 xвилин);
_ Зa Мo)кливoстi зBoДяTЬ До мiнiмyМy HеПpoДyкTИBнi витpaти Чaсy нa

дoпoмiя<нi oпеpaцiТ, пpoмi>кнi poзpaxyHки тa iн.
Пiд чaс poбoти ексПrpTнoТ кoмiсiТ rrpoведенi ККP Зa ЦикЛoм зaгa.,lьнoТ

пiдгoтoвки: з ДисЦиплiни <Mетoдoлoгiя F{ayкoвиx ДoслiДrкень ,fa IIиКЛoМ
пpофесiйнoТ пiдгoToBкИ з дисциплiн: <Пpoектний aнaлiз 2>>; <Упpaвлiння
Лaнц}oГoM IIoсTaЧaF{ь>; <Tеopiя зaпaсiв>; <Iнтегpoвaнi TpaFIсI]opтнi сис.геМИ);
<opгaнiзaцiя TеXI{oЛoГiчнoТ взaсмoдiТ виДiв TpaнсПopTy); <МoделloBaЕIнЯ
TpaI{сПopTI{Иx сисTеМ)).

Bсьoгo Зa ЦикЛoM ЗaГaЛЬHoТ пiдгoтoвки:
- aбсoлroтнa yспitпнiсть - I0О oА;
- якiснa _ 87,5 oА:

Bсьoгo Зa цикЛoм пpoфесiйнoТ пiдгoтoвки:
- aбсoлтoтнa yспitпнiсть - |О0 %;
- якiснa _85,4 o/o;

Як свiдuaть pеЗyЛЬTaTи Bикoнaння ккP' сTyДеH.ги Зa oсвiтньo-
пpoфесiйнorо ПpoГpaМoЮ Tpaнсшopтнi сисTrМи iз спецiaльнoс.гi
275 Тpaнспopтнi теxнoлoгiТ ("a aвтoмoбiЛЬнoМy тpaнспopтi) гaлyзi знaнЬ
27 TpaнcПopT ПoкaЗaЛи Дoстaтнiй piвень пpoфесiйнoТ пiДгoToBки' ПpoяBиJIИ
твopuий пiдxiд пiД чaс виpirпеннЯ cИТуaЦiЙнlаx ЗaДaЧ, Пoв'яЗaниx з вибopoм i
oбгpyнтyBaнняМ oПTиМaJIЬниХ вapiaнтiв Bикoнaння poЗpaxyнкoвИx poбiт.
Пpoте Пpи Bикoнaннi КкP y poбoтax ДеЯкиx стyДентiв МaЛи мiсце неПoBHoTa
вiдпoвiдей, неДoсTaTHс oбrpyнтyBaння, вiдсyтнiсть ПoBFIoГo aнaлiзy Ta
ПoMиЛки y poЗpaxyнкax.

Зaгaльний aнaлiз pезyльтaтiв кoнTpoЛЮ пiд Чaс oсTaннЬoТ зaлiкoвo-
rкЗaМенaцiйноi сесiТ ПoкaЗaB Дoстaтнiй piвень теopетиннoТ .Гa пpaктиuнoТ
пiдгoтoвки сTy/lентiв. BиявJIrнo нaстyпнi pеЗyЛЬTaTи скЛaДaннЯ екзaменiв тa
зaлiкiв: aбсo-цroтнa yспirпнiсть склaДaс 1Оl-дкicть _ 87,5 oh.

Гoлoвa кoмiсii
Експеpт

o. o. Бaкyлiн
П' B. Лyб'яний



Aнaлiз pезyЛЬTaтiв зaxисTy кypсoвиx poбiT З ДисЦиплiни <Iнтегpoвaнi
тpaнспopтнi сисTеМи)), <ТpaнспopTIIе ПJIaнyBaннЯ мiст>,
<Зoвнilшньoтopгiвельнi тpaнспopтнi o.'.puцЬ пiд vaс oсiнньoгo Ta BесFIЯнoГo
сесiйнoгo кoHTpoЛIо Зa oсвiтньo-пpoфесiйнorо ITpoгpaMo[o Тpaнспopт'нi
сисTеМи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi '.*uonoiiТ (нa aвтoмoбiЛЬнoyy
TpaнсПopтi) гaлyзi Знaнь 27 TpaнulopT ПoкaЗaв' щo

aбсoлroтrra yспiruнiсть скЛaДar _ 100,0 Yo, - якicть _ 87,5 Yo.
Пеpевipенi кypсoвi poбoти свiдuaть Пpo F{aЛежнy oбгpyнтoвaнiсть Тх

oцiнки. У цiлoмy всi poбoти викoнaнi n,u !o.,uT[lЬo BисoкoМy FIayкoBoI\4y
piвнi, ЗHaчI{a ЧaсTкa oTpиМaниХ pезyльтaтiв Мo}l(е 6ути BИкopисTaIJa уIIaBчЕlJIЬнoМy ПpoЦесi aбo y виpoбниЦтвi.

Зa pезyлЬТaTaМи зaxисTy звiтiв З ПrpеДДиПЛoМнoТ пpaктики ЗaГaЛЬнa
yспiшlнiсTЬ - 100,0 Yo; якicнa yспilпнiсть _ |o0 o^,..p.д'iй 6aл - 4,75. Lle
свiДчить Пpo ДoсTaTнЬo 

",.on,й 
piвень пpoфесiйнoТ пiДгoToBки стYдентiв.

Bиснoвo К: pеЗульmаml: npoвеdенuх Кot1mpotlьr1uх захodiв щooo nepевipкu
знань nid наc poбomu еКcnеpmнoi. кoл,ticii. cвidчаmь npo mе' щo cmуd,i*u
л4аюmь на|xеaсну nidzomoвКу mа вмiюmь Заcmocoвуваmu набуmi Зrlаl1Hя npu
вupit,t,tеннi кoнкpеmнuх npаКmuчHuх завdань,. якicmь nideomoвКu вunуcКнuкiв зa
oсвimньo-npoфеciйнoю npozpаJvlolo Tpанcnopmнi cuсmе^lu iз cnецiаltьнocmi
275 Tpанcnopmнi mехHoлoтii. (на авmoлloбiльнolwу mpаHcnopmi) zалузi знань
27 Tpанcnopm вidпoвidас акpеdumацiйнuлt вl'tJv|ozа^4 Miнiсmеpcmва oсвimu i
науКu Укpаiнu.

Гoлoвa комiсii
Експеpт

o. o. Бaкyлiн
П. B. Лyб'яний



Зaгaльнi Bис[IoBки i пpoпозицiТ
Нa пiдстaвi подaниХ нa aкpеДитaцirо мaтеpiaлiв ХapкiвcЬкoГo нaцioнальнoгo

yнiвеpситетy мiоькoГo ГoсПoДapcTBa iменi o.М. Бекетoвa тa пеpевipки prзyЛьтaтiв
oсвiтньoТ дiяльнoстi нa мiсцi' rксПrpTFIa кoмiсiя дiйrплa дto BисIIOBКУ, Щo ПpoГpaМa
пiдго.гoвки мaгiотpiв зa oсвiтньo-пpoфеоiйнoro ПpoГpaМoro Тpaнспopтнi сиiтеми iз
спеЦiaльнoc,ri 275 Тpaнспopтнi теxнoлoгiТ (нa aвтoмoбiльнoмy TpalrсПopTi) гaлyзi
знaнЬ 21 Tparrспopт y Хapкiвськoмy нaЦioнaльнoMy yнiвеpситетi мiськol.o
ГoсПoДapсTBa iменi o. М. Бекетoвa, a caМr: кaДpoBе, }{aвЧaЛЬFlo-МеTollИЧне,
мaтеpiaльнo-теxнiчне, iнфopмaцiйне зaбезпечення Ta якiсть пiДгoтoвки фaхiвцiв у
цiлoмy вiДпoвiДaroть BcТaнoBЛеI]ИМ лiцензiйним уMoBaМ .L:a unp.д1й,,u,riйним
BиMoГaМ Дo нaзBaнoгo piвня l{aBЧaЛЬнoТ пiДгoтoвки i мoжyть зaбезпeчИ.ГИ Дер}I(aBнy
гapaнтiro якoотi освiти.

Bвокaсмо зa неoбхiДI{r BиcЛoBиTи Taкoж t{иЗкy pекoМеrrДaцiй тa пpoгtoзиЦiй,
якi не BIIЛИBaroTь нa ЗaГaЛьниЙ BиcI{oBoк в цiлoмy, aJIе B ПoДaЛЬшoМy ДoЗBoЛЯTЬ
пoлiпruити якiсть пiДгoтoвки фaхiвцiв:
- з MеTo[o iнтегpaцiТ Bипycкникiв зa oсвiтньo-пpoфесiйнoЮ пpoГpaмoro Тpaнсгtopтнi
сисTеМи iз спецiaльнoстi 275 Тpaнспopтнi технoлoгiТ (нa aвтoйoбiлЬFIoMy
TpalrсПopTi) гaлyзi знaнЬ 27 ТpaнcПopT y мiжнapoдний oсвiтяноький пpoстip тa
мiжнapoдне фaхoве спiвтoвapисТBo с дoцiльниМ ЗaПpoB aДI4^IИ BикJIaДaння Дисl{иплilt
пpoфесiйнoТ пiДгoтoвки iнoземнoio МoBoro;
- слiд aктивiзyвaти poбoтy нayкoBo-пеДaгогiчниx пpaцiвникiв BиПyскoBoТ кaфедpи з
пiДгoтoвки Ta ПoДaHHя Дo Дpyкy HayкoвиХ пyблiкaцiй дo мiжнapoдних фaхoвих
BиДaнЬ Ta зДiйснити пyблiкaцiТ в мirкнapoдниx нayкoМеTpИЧHИХ бaзaх дlal]Их
(Scopus);
- неoбxiдно пoотiйнo пpoBoДиTи poбoтy З Пoшyкy пapтнеpiв rцoДo yuaстi B
мiхснapoдних ГpaнTa.x' a Taкo)к нayкoвo-ДoслiднoТ poбoти стуДентiв тa виклaДaчiв
кaфедpи;
- слiД poзшиpиTи cпiвпpaцro з пpoвiдними пiдпpисмсTBaМи' opгaнiзaцiями .гa
yсTaнoBaMи IIIЛяхOМ BПpoBaД)кення y виpoбниuий пpoцеc нayкoBиx poзрoбoк .гa
pезyЛЬTaTiв мaгiстеpсЬкиx poбiт.

oсвiтньo-пpoфeсiйнa прoгрaМа Тpaнспopтпi сисTeMи iз спeцia;lьнoстi
275 Tpaнспоpтнi тexнoлoгi.i (нa aвтoмoбiЛЬ[IoMy тpaнспoртi) гaлyзi З[IallЬ
21 TpaнcПoрT y ХapкiвськoN{y нaцiопaлЬнoмy yнiвepситeтi мiськоl.о
гoсПoДaрсTBa iмeнi o.М. Бeкeтoвa NIoж(e бути aкpеllиToBаIta Зa ДрyГиM
(магiстepським) piвнeм.

Голoвa ексПеpTtIoТ кoмiсi i:
* Дrкaн фaкyльтетy MенеДжМrнTy, лoгiстики Ta TypиЗMy
Haцioнaль"o.o 'pu"cПopTнoГo y"iu.p.,'.'y, 

,,-'',, .j,

кaнДИДaT технiчних F{ayк, пpoфеcоp' ГoЛoBa кoмiсiТ п2
/ , / , / , /

Експepт: i/ /,//
- ДoценT кaфеДри TpaI{сПopTниХ сисTем тa теxнiЧнoГo
cеpвiсy Хеpсoнськoгo нaцioнaЛЬнoГo технiчнoгo

o. o. Бaкy"lriн

yнlBepcиTеTy, кaнДидaт, технi

B. М. Бaбaсв



ЗBЕДЕш BIДOMOCTI
Пpo ДoTpиМaIIня лiцензiйниx BиМoг y сфepi вищoТ oсвiти

ПOPIBFIЯЛЬHA TAБЛш{Я
ДoTpиMaI{ня КaДpoвиx i TеxнoЛoгiчниx BиМoГ щoДo мaтepiaлЬнo-TeХI{iuнoгo,

нaBЧ€шЬнo-МеToДичнoГo тa iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення oсвiтньoТ дiяльнoстi y
сфеpi вищoi oсвiти зa oсвiтньo-пpoфесiйнoro Пpoqpaмoю Tpaнспopтнi системи iз
спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi TеXIIoЛoГiТ (нa aвтoмoбiлЬнoМy TpaнсПopтi) гaлyзi

ЗнaнЬ 27 TpaнulopT

HaйменyвaI{IUI Пoкaзникa (нopмaтивy)
Знaчення
Пoкaзникa

(ноpмaтивy)

Фaктичне
Знaчrння

пoк€Lзникa

Biдхилення
фaкти.rнoгo
ЗнaЧення

пoкaзникa вiд
IIopМaTиBI{oгo

кAДPOBI BИМoГИ
щoДo зaбrзпечення пpoBa'ц}кення oовiтньoi.цiяльнoотi y cфеpi вищoТ oсвiти

Пpoвaджоння oсвiтньoi .цiяльцoстi
4. Пpoведення лекцiй з нaвчальних
.цисциплiн нayкoBo-Пeдaгогiuними
(нayкoвими) пpaцiвникtlМи вiдповiднoi
спецiальнoстi Зa oсI{oBIIиМ мiсцем
poбoти (мiнiма,тьний вiдcoтoк
BизIIaчrнoi нaвчaлЬI{иМ пЛaнoМ
кiлькoстi гоДин):
1) якi MaIoTЬ нayковий стyпiнь тa/ aбo
Bчrнr ЗBaIIня (дo о Bоpесня 2019 p. для
IIoчaTкoBoГо piвня з ypaхyBaнняМ
пе.цaгoгiчних пpaцiвникiв, якi мaroть
BиIцy кaтrгopiro)

50 100 +50

2) якi MilIoTЬ нayкoвий стyпiнь ДoкTopa
нayк aбо Bченr ЗBaIIня пpoфесopa

25 40,7 +15,7

3) якi МulloTЬ нayкoвий cтyпiнь ДoкTopa
I{ayк Ta BчrI{е зBaIIня

5. Пpоведення лекцiй З }IaBчilЛЬниx
.цисциплiн, Щo зaбезпечyroть
фоpмрaння пpофесiйних
кoМIIеTеIITнoстrй, нayкoBo-
педaгогi.пrишrи (нayковими)
пpaЦiвl*ткaми, JlId r BиЗII€шIиМи
пpoфесioнaJlaNIИ з дoсвiдoм poбoти зa

фaхoм (мiнiмaпьний вiдсoтoк
визнaченoТ I{aBчilJIЬIlиМ ПЛанoМ
кirькoстi годан):

1) Дoслi.цницькoi, yпpaвлiнськoi,
iннoвaцiйнoi aбo твоpuoi poбoти зa
фaxoм

15 з8,4 +2з'4

2) пpaктиuнoi poбoти зa фaxом



6, Пpоведення .llекtriи, пpзййниь
семiнapськиХ Ta лaбоpaтopn,Х .un"'u,
здiйснення нayкoBoГo кеpiвництвa
кypсoBиМи' ДиПЛoМ}IиМи poбoтal.lи
(пpoектaми), дисеpтaцiйниМи
дослiдхtенIlяМи нayкoBo-ПеДaГoгiчними
(нayкoвими) пpaцiвникaми, piвень
нayкoвoТ Ta пpoфесiйнoТ aктивнoстi
кoхfiloГo з яких зaсвiдuyеться
BикoнaннЯМ зa oсTaннi п,ять poкiв не
Менп]e TpЬoХ yМoB' ЗaзнaЧених v

пlДПyнкTи

t -16
пyнктy 5
пpимiтoк

пiдпyнкти
пyнктy 5
пpимiтoк:

| ,2 ,  З ,  4 ,  5 ,9 ,
10 ,  11 ,  12 ,14 ,

15 ,  l 6

7, Haявнiсть випyсковоr. *ф"Дp' t.
спецiaльноТ (фaхoвoi) пiдгoтoЪки, ЯКУ
oчoЛЮс фaхiвeць вiДповiДнoТ aбo
спopiдненоi нayкoBo-ПеДaгoгiчнoi
спецiaльнoстi:
1) з нayкoBиМ сTyпенеМ ДoкTopa *oy*
Ta BЧrниM ЗвallняМ
2) з нayкoвиМ сi.упенемJ  l l a J l \vD l l v l  Uryr rc f lgM Ta BЧениМ

ЗBaнняМ

3) з нayкoBиМ сTyПенем aбo Б"Бним

ПеДaгoГ1ч}IиМи пpaцiвникaми тaJaбo
нaкaЗrB пpo пpийняття iх нa

9 Haявнiсть TpyДoBиХ дo.o"щi"
(кoнтpaктiв) з yсiмa nuu*ouu-

TЕХIloЛoГIЧш BИМoГИ 
-

iaльно-технiчнoгo зaбезпечення oсвiтньоТ Дiяльнoстi BиЩot oсBlTи
Прoвaдження oсвiтньоТ дiяльнoстi

пoлiгонaми, oблЬд,'й""м.
yсTaTкуBaннЯМ' необxiдними ЛJ|Я
BЧкoнaнНя нaBчaЛЬних плaнiв

5. Зaбезпеченiсть 
- 

кйпЪфними
poбoтими мiсцями, лaбopaтфiями,

ТЕХHoЛoГIЧHI BИМoГИ
ЩoДo l{aBчaЛЬнo-МеToДичнoгo зaбезпечення oсвiтньоi Дiяльностi l  BиЩol oсBlTи

ння oсвiтньoТ дiяльнoстi

IIaBчitлЬFIoгo пЛaн
4, Haявнiсть кoМпЛексy нaвчa,чьнo-
МеToДиЧнoгo зaбезпечення з кoжнoТ
нaBчaлЬнoi Дисциплiни нaвЧaЛЬнoГo

6. Зaбезпеченiстi
FIaBчa'тЬниМи мaтеpiaлaми
HaBЧaЛЬнo l .  Дисципл iни

стyдeнтiв
з кoхснoi

нaBчaлЬ}loГo



7'Haявнiсть МrTo.цичI{их мaтеpiaлiв
,цЛя пpoBеДеIIн,l aTrсTaцii здoбyвaчiв т +

TЕxнoЛoГIЧHI BИМoГИ
щoДo iнфopмaцiйнoгo зaбезпечення oсвiтньoТ.цiяльнoстi y сфеpi BищoТ oсвiти

Пpовaдження oовiтньoi дiяльнoстi
.3. 

Haявнtсть oфiцiйнoгo веб-сaйтy
зaкJla.цy oсвiти, нa якомy poзмiщенa
oсtloBнa iнфopмaцiя пpo йoгo
дiяльнiсть (сщ1ктypa, лiцензii тa
сеpтифiкaти пpo aкpедитaцirо,
oсв iтня/освiтн ьo-н ayковa./
видaъниaa/aтeстaцiйнa (нayкoвих
кaдpiв) дiяльнiсть, нaвuaльнi Ta
нayкoвi cTpyкTyplli пiдpoздirпr тa ik
оклa.ц' пеpелiк IIaBчаJIЬних дисциплiп,
IlpaвИЛa пpийомy, кoIITaкTIIa
iнфopмaщiя)

+

4. Haявнiсть елrкTpoннoгo pесypcy
ЗaКJIaДУ oовiти, який мiстить
I{aBч;lЛЬнo-MrTo.цичнi мaтеpia;rи з
I{aBЧiUьних Дисциплiн IIaBчaльнoгo
пЛal{y, B ToMy числi B системi
.цистaнцiйнoГo IIaBЧaння (мiнiмaльний
вi.цоoтoк l{aBЧitЛЬIlиx .цисциtIJIiн)

60 60

Гoлoвa експеpтнoi кoмiсii:
- .цrкaII фaкyлЪтетy МrнеД)кМенry, лoгiс TИКИTa TypизМy ra
HaЦioнaлЬнoгo TpaI{сПopTIIoгo yнiвеpситеry, // - ;кaн.ци.цaT технiчiиx нayк' .'poф.op, .o,o"u nомiсii 

,rytr 
o.o. Бaкyлiu

Експеpт: (,/ i,1/
. ДOцеIIT кaфедpи ТрaнсПopTIIих сисTеM тa TеxIIiчнoгo
сеpвiсy Хеpсoнськoгo нaцiollilJlЬI{oГo технiчнoгo ,а l
yнiвеpситеTy, кaнДидaт, технiчниХ нayк' .цoЦrнT' rксПrpT g!J/4y П.B. Лyб'янvтй

<1ц-> qЧ/} , " 2017 q,-*.=*"*

<<З експepTIIиMII BItс

Pектop

trfi>):

B.M. Бaбaeв

ж*;,;,;Щ



шPxtABнI BиMoГИ
Дo aкpе/циTaцiТ сПeцi€шЬнocTi 275 Tpaнспopтнi теxнoлoгiТ (нa aвтoмoбiльнoмv

TpallсПopтi) гa-пyзi ЗнaI{Ь 27 TpaнcПopT
ПOPIBI{ЯЛЬнA TAБЛI.Ш{'I

кpиTеp1lB Ta BиМoг Дo aкpеДитaцiТ зa oсвiтньo.пpoфесiйнoro пpoГpaМoю
Тpaнспopтнi системи iз спецiaльнoстi 275 Tpaнспopтнi теxнoлoгii (нa

aвтoмoбiльнoмy тpaнспopтi) гaлyзi З}IaHЬ 27 TpaнcГIopT

Haзвa ПoкzrзIlикa (нopмaтивy)

Знaчeння
пoкtlзникa

(нopмaтивy) зa
oовiтнiм
сTyПенем

Фaктичнe
знaчення
Пoк.lзникa

Biдхилення
фaкти.rногo

знaченtUI

пoкaзникa вiд
HopМaTиBнoгo

г,фaxiвцiв< rv. J lYlvDfl 5сr\,{,Jll9чgtlня .цеpx(aBнor гapaнтii
якoстi вищoi oсвiти
U. r. -DикUtlaння нilBчiшIЬнoгo пЛal{y зa
ПoкaзникaМи: пеpелiк I{aBч€lJIЬIIиx
.циcципл1н' гo.циI{и. фооми контnnrпrr o/^

100 100

w. z". I L|l\Б уIrцgнtlЯ кBt}Лl(prкaцu Bиклa.цaчlB
постiйнoго cклa.цY зa oотaннi -5 nокin o/^

100 100

LayкoBo -IIе.цaгoГlЦ{иx
(пeдaгoгiтних) пpaцiвникiв, tцo
oбслyгoвyroть спецiaльнiсть i пpaцrorоть y
IIaBчtlJIЬIIoмy зaклaдi зa oсIIoBIlим мiсцем
poбoти, якi зaймaюTЬся B.цoскoнaЛrнI{яM
IIaBчaJIЬI{o-МеToДичIIoгo зaбезпечеI{нЯ'
нa}.кoвиМи .цoслiДженн,[Ми' пiдгoтовкoro
пiдpуrникiв тa нaвчальних пoсiбникip, o/^

100 100

l . r v3у JlЬ' tan'и oсBlTI{ъo1 Дlяльнoстi (piвень
пiдгoтoвки фaхiвцiв). нl Мrнттrе. o/.
/ . r. l lбЕtlb ЗнaflЬ gryДrнTlB з гyмaнtтapнoi
тa сoцia.пьнo-rкoнoМiчнoТ гtiлгoToвки.
l . |. \. J Urrr[ш{o Bикoнaнl кoнтpoльнi
зaъДaння.Yo 90 100 +10
l . L.L' J||\|vflU lзикoнal{t кoнтpoльнi
зaB.цaння (oцiнки к5> i к4>). % 50 87,5 +З7,5
l .L. rLtJg|Lь ЗнaIIЬ сTyДеIIT1B з ПpиpoДничo-
нayкoвoi (фyндaментaльноi) *i'J...'o*.".
l .Z. L. J UrrцДнo Bикoнaнl контpoльнi
зaвдaння,Yo

90 нe пepедбauенo
нaBчaлЬIlиM

пЛal{oM
I .z.L. -7|KLgнo Bикoнaнt контpoльнi
Зaв.цaнrrя (oцiнки к5> i к4>). %

50 не пеpeдбavенo
нaBч€шьI{иM

IIJIaIIoм
/.J. rlвgttЬ ЗнaнЬ сTyДеIITIв зr спецiaльнoi
(фaхoвoi) пiдгoтoвки:
l .L. L. J Urrlultlo BикoItaIfl кoнтpoльнi
зaвДarтня'Yo

90 100 +10

l .L.z. fIК|cl{o Bикoнal{r кoнтpoльнi
зaвДaння (oцiнки <5> i <4>),уo

50 85,4 +З5,4



8. opгaнiзaцiя нayкoвоi poбoти
8.1. Hаявнiсть y стpyкrypi l{aBчulЛЬнoгo
зaкJla.цy нa}T(oBих пiдpoздiлiв

+ -г

8.2. Учaсть стy.ЦентiB y l{ayкoBiй poбoтi
(нayкoвa pобoтa нa кaфrдpaх Ta B
лaбоpaтopiях, 1^raсть B IIa}КoBих
кoнфоpенцiях, кoнкypсax' BистaBкax'
пpoфiльних oлiмпiaдaх тощo)

+ -г

Гoлoвa експrpтнoi кoмiсii:
- ДeкaII фaкyльтетy MrIIr.ц)кMrнry, лoгiсТИК|lTa TypиЗмy
HaЦiонa;lЬнoгo тpal{cПopпloгo yнiвеpоитеry,
кaнДиДaT теxнiчних нayк' пpофесop' ГoЛoBa кoмiсii

Експеpт:

o.o. Бaкyлiu

- ДoЦrнT кaфедpи тpaнсПopTIIих сиcTеМ тa теxнiчнoго
сеpвiсy Хеpсoнськогo нaцioнiшЬнoгo TrxнiчнoГo .i: . /l JyнiвеpситеTy, кaнДидaт, теxнiчних нayк' .цoцrнT' ексПrpT JщуrП.B. Лyб'яниЙ

I
<</? >> 44LЧpt,2_ 2017 p.--------f,--

<<З експеpТHиMи BисIIoBкa

Pектop B.М. Бaбaев
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