
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України за 
підсумками проведення акредитаційної експертизи 
підготовки за другим (магістерським) рівнем із освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» у Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет» (м.Маріуполь)

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», з метою проведення акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному 
закладі «Приазовський державний технічний університет» утворено 
експертну комісію за наказом МОН України від 28.11.2018 р. № 2230-л, 
затверджено її у складі:
Голова комісії: Лобашов Олексій Олегович - завідувач кафедри 

транспортних систем і логістики Харківського 
національного університету міського господарства імені
О.М.Бекетова, доктор технічних наук, професор;

Член комісії: Кузькін Олексій Феліксович -  декан транспортного 
факультету, доцент кафедри транспортних технологій, 
Запорізького національного технічного університету, 
кандидат технічних наук, доцент

яка в період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 р. розглянула на місці подану 
Державним вищим навчальним закладом «Приазовський державний 
технічний університет» (далі - ДВНЗ «ПДТУ») акредитаційну справу та 
провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності цього 
вищого навчальною закладу державним вимогам щодо можливості 
акредитації освітньо-професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за 
другим (магістерським) рівнем.



Експертизу проведено згідно із Законами України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
09.08.2001 р. № 978 (зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету 
міністрів України від 30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» та постанови 347 від 
10 травня 2018 р. «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 30 грудня 2015 р. № 1187».

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 
«Транспорт» за другим (магістерським) рівнем ДВНЗ «ПДТУ» 
проінформував Міністерство освіти і науки України заявою від 09 листопада 
2018 р. №61/110-315.

При проведенні експертизи були перевірені оригінали наступних 
матеріалів та документів:

1. Засновницькі документи ДВНЗ «ПДТУ» (Постанова від 25 листопада 
1993р. № 956 про створення Приазовського державного технічного 
університету). Статут, прийнятий конференцією трудового колективу від ЗО 
серпня 2016 р., затверджений Міністерством освіти і науки України 04 
травня 2017 р. наказ № 678.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А 01 № 
035596 від 11.02.2009 р.

3. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань від 19.07.2018 р. за № 23767223.

4. Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) від 14.06.2017 р. № 12747770043001704.

5. Сертифікат про акредитацію Серія НД № 0588738.
6. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
7. Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) за другим (магістерським) рівнем, пояснювальна записка до 
навчального плану.

8. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим 
(магістерським) рівнем.

9. Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану.
10. Комплексні контрольні роботи з дисциплін навчального плану.
11. Відомості про кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне 

та інформаційне забезпечення освітньої діяльності та соціальну



інфраструктуру університету.
12. Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до 

акредитації освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу 
«Приазовський державний технічний університет» за освітньо-професійною 
програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

13. Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми 
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
галузі знань 27 «Транспорт» за другим (магістерським) рівнем.

На підставі інформації, що отримана шляхом перевірки оригіналів 
документів та вивчення реального стану справ у  ДВНЗ «Приазовський 
державний технічний університет», експертною комісією встановлено та 
констатовано:

1. Загальна характеристика освітньої діяльності Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний

університет»

Місце знаходження ДВНЗ «ПДТУ»:
87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7; 
тел. (0629) 333416, факс (0629) 529908, 
e-mail: www.pstu.edu.
Форма власності - державна.

ДВНЗ «ПДТУ» створено постановою Кабінетів Міністрів України від 
25 листопада 1993 р. № 956 на базі Маріупольського металургійного 
інституту, який був створений у листопаді 1930 р. і діяв як вечірній, готував 
спеціалістів без відриву від виробництва з п'яти спеціальностей.

Підготовці фахівців в значній мірі сприяє впровадження у навчальний 
процес «Комплексної системи підвищення якості підготовки фахівців», 
передового досвіду кращих ЗВО України і зарубіжних навчальних закладів, 
нових форм і методів навчання. Навчальні плани і програми у відповідності з 
отриманими ліцензіями відповідають вимогам державних стандартів освіти.

На момент роботи експертної комісії виконуючим обов'язки ректора 
ДВНЗ «ПДТУ» є Волошин В'ячеслав Степанович - доктор технічних наук, 
професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної 
кадрової академії, нагороджений орденом «Святий Дмитро Солунський» IV 
ступеня, почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги 
перед українським народом. Копії його документів про освіту, наукові

http://www.pstu.edu


ступені, вчені звання, особовий листок з обліку кадрів наведені в матеріалах 
акредитаційної справи.

ДВНЗ «ПДТУ» створено з метою провадження освітньої діяльності, 
пов'язаної з підготовкою фахівців з вищою освітою за освітніми рівнями 
відповідно до отриманих ліцензій.

Згідно свого Статуту, Університет здійснює діяльність в межах прав, 
що передбачені Законом України «Про освіту», інших законодавчих актів та 
податкових прав, наданих за результатами акредитації. Статут, концепція 
створення і діяльності Університету відповідають чинному законодавству 
України. Статут Університету затверджено у встановленому порядку. У 
змінах і доповненнях до Статуту підкреслено, що освітня діяльність 
здійснюється згідно отриманих ліцензій.

На сьогоднішній день університет об'єднує понад 6400 чоловік 
студентів разом з підпорядкованими технікумом та коледжами (з різних 
форм навчання).

До складу ДВНЗ «ПДТУ» входять: Інститут підвищення кваліфікації; 
Навчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально- 
науковий інститут металів; Науковий інститут ресурсозбереження; Науковий 
інститут енергозбереження та енергоменеджменту; Сумісний з Інститутом 
проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України Навчально- 
науково-інноваційний центр «Сучасні металургійні технології і матеріали»; 
Сумісний з Фізико-технологічним інститутом металів та сплавів НАМ 
України Навчально-науково-інноваційний центр «Новітні технології 
поверхневої модифікації металів та сплавів»; Навчально-науково- 
інноваційний комплекс «Нові функціональні матеріали і наукоємні технології 
їх створення і зміцнення»; Проблемна науково-дослідна лабораторія з 
розробки процесів і апаратів для боротьби із забрудненням атмосфери і 
утилізації відходів металургійних заводів; Галузева науково-дослідна 
лабораторія з наплавлення; Випробувальна лабораторія з технічної 
діагностики; Науково-навчальний центр «Техноресурс»; Центр 
комерціалізації і трансферу технологій; Регіональний навчальний центр 
бізнес-навичок; 8 факультетів - соціально-гуманітарний, металургійний, 
економічний, енергетичний, машинобудування та зварювання, інженерної та 
мовної підготовки, факультет транспортних технологій, факультет 
інформаційних технологій; три коледжі - Маріупольський машинобудівний 
коледж ДВНЗ «ПДТУ», (наказ від 29.09.2010 р. № 153-05); Маріупольський 
коледж ДВНЗ «ПДТУ» (наказ від 22.04.2009 р. № 94-05, наказ Міністерства 
освіти і науки України № 331 від 16.04.2009 р. «Про реорганізацію 
структурних підрозділів ПДТУ»); Маріупольський механіко-металургійний 
коледж (наказ від 18.11.2010 р. № 176-05); підготовче відділення.
В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені 
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Випускники ДВНЗ «ПДТУ» працевлаштовуються на підприємства 
України на 80 - 98 %. Диплом університету визнається за кордоном.



Частка співробітників ДВНЗ «ПДТУ», які мають ступінь, вчене звання, 
досягає 71,0%.

Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною 
технікою та комп'ютерними мережами, навчальними лабораторіями, 
інформаційним комп'ютерним центром, бібліотекою університету.

Студенти з інших населених пунктів забезпечені місцями в 
гуртожитках університету на 100%.

За 88 років діяльності університетом підготовлено більш ніж 50 тисяч 
висококваліфікованих фахівців, видано понад 200 монографій, підручників і 
навчальних посібників. Вчені університету - автори багатьох винаходів, 
мають більше 2000 патентів і авторських свідоцтв.

В університеті функціонує внутрішня система забезпечення якості 
освітньої діяльності, моніторингу та управління.

Випускаючою кафедрою здобувачів другого (магістерського) рівня за 
спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) є 
кафедра «Автомобільний транспорт», яка була заснована на факультеті 
транспортних технологій у складі ДВНЗ «Приазовський державний 
технічний університет» у 2007 р. Перший випуск спеціалістів автомобільного 
транспорту кафедра здійснила у 2009 р.

Протягом 2016 - 2018 рр. підготовлено 25 магістрів денної форми 
навчання і 9 магістрів заочної форми навчання за спеціальністю 275 
Транспортні технології (на автомобільному транспорті), освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті», середній бал захищених магістерських робіт 
перевищує 4,0.

Випускники працюють за отриманою спеціальністю і займають посади 
провідних фахівців автотранспортних підприємств та керівників 
транспортних підрозділів містоутворюючих підприємств та транспортних 
підприємств різних форм власності. Запит підприємств на випускників 
спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), 
освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» відповідає 100 % від випуску.

Під час навчання студенти старших курсів приймають участь в науковій 
роботі кафедри відповідно до наукового напрямку роботи професорсько- 
викладацького складу кафедри автомобільного транспорту. Студенти 
активно приймають участь у виконанні науково-дослідницької роботи, 
найбільш здібних з них кафедра рекомендує для вступу до аспірантури.

Результати наукової роботи відтворені в публікаціях у вигляді доповідей 
на конференціях та студентських наукових роботах, що надсилаються на 
конкурси студентських наукових робіт. Викладачі кафедри постійно беруть 
участь в роботі наукових конференцій різного рівня від міжнародних до 
регіональних, залучаючи до них студентів та аспірантів.

Викладацький і студентський склад кафедри плідно співпрацює з 
фахівцями провідних транспортних підприємств міста. Студенти активно



працюють з Департаментом транспорту і зв’язку міста щодо дослідження 
міських пасажиропотоків на транспортній мережі міста та з патрульною 
поліцією щодо профілактики безпеки дорожнього руху серед населення міста 
та охорони громадського порядку.

Кафедра підтримує зв'язки з закладами вищої освіти України: 
Запорізьким національним технічним університетом; Національним 
транспортним університетом.

У підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою 
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
галузі знань 27 «Транспорт» за другим (магістерським) рівнем бере участь 13 
викладачів ДВНЗ «ПДТУ» з 7 кафедр університету. Частка науково- 
педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин, складає 100 %, з яких 3 особи - 
доктори наук (23,1 %), 10 осіб - кандидати наук (76,9 %).

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю 
оригіналів.

Після перевірки документів ЗВО експертна комісія констатує, що 
Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 
університет» має IV рівень акредитації, що дозволяє здійснювати підготовку 
здобувачів за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» в межах 
ліцензійного обсягу.

Висновок: експертна комісія дійшла висновку, що всі установчі 
документи представлені в повному обсязі. Оригінали всіх засновницьких 
документів, матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та 
повнотою відповідають державним вимогам щодо акредитації освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти.

2. Формування контингенту студентів другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 
«Транспорт»

У своїй профорієнтаційній роботі кафедра автомобільного транспорту 
керується Умовами прийому до закладів вищої освіти України, Правилами 
прийому до ДВНЗ «ПДТУ», затвердженими в установленому порядку.



Формування контингенту студентів в університеті зі спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» другого 
(магістерського) рівня проводиться відповідно до ліцензійного обсягу, який 
складає 100 осіб.

До магістратури вступають на основі рівня «бакалавр» за умови 
успішного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього 
балу додатку до диплому. Вступні іспити складають у формі тестування зі 
спеціальності та іноземної мови. Питання до випробувань зі спеціальності 
розробляються провідними викладачами кафедри автомобільного 
транспорту.

У 2018-2019 навчальному році на першому курсі навчаються 18 
магістрів денної та 9 магістрів заочної форм навчання, на другому курсі, 
відповідно 13 та 5 магістрів.

Планування набору студентів кафедрою здійснюється з урахуванням 
потреб підприємств та організацій міста та регіону.

Інформація про освітньо-професійну програму «Організація перевезень 
і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт», 
умови і правила прийому до університету розміщена на офіційному сайті 
університету у розділі «АБІТУРІЄНТ»: http://pstu.edu/uk7abitur/

Кафедрою також розроблено інформаційний пакет, що містить 
інформацію про заклад вищої освіти, про випускову кафедру, на базі якої 
здійснюється підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем за 
освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт». Зазначена 
інформація наведена на web - сторінці кафедри сайту ДВНЗ «ПДТУ», 
інформація відображається у засобах масової інформації. Друковані 
матеріали (буклети, листівки) про ДВНЗ «ПДТУ», окремі спеціальності, в т.ч. 
підготовку фахівців за другим (магістерським) рівнем за освітньо- 
професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» видаються 
кожного року перед початком агітаційної компанії, дня відкритих дверей 
університету, зокрема 10.11.2018 р., де кожен бажаючий може отримати 
більш детальну інформацію безпосередньо від викладачів кафедри.

Для забезпечення підготовки фахівців у відповідності до вимог 
виробництва кафедра активно підтримує контакти з підприємствами міста, 
регіону, відслідковує їх потреби, застосовує зворотні зв'язки з випускниками. 
Крім того, кафедра активно приймає участь у розвитку дистанційного 
навчання в університеті. Це дозволяє їй збільшувати загальну кількість 
студентів, прийнятих на спеціальність за рахунок слухачів відділення 
дистанційного навчання.

Висновок: Експертна комісія встановила, що формування контингенту 
здобувачів вищої освіти в ДВНЗ «Приазовський державний технічний

http://pstu.edu/uk7abitur/


університет» здійснюється відповідно чинних нормативних документів 
Міністерства освіти і науки України. Зміст, форми і методи 
профорієнтаційної роботи сприяють позитивній динаміці у  формуванні 
контингенту студентів освітньо-професійної програми «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)».

3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі 
знань 27 «Транспорт».

Освітній процес підготовки здобувачів освітньо-професійної програми 
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
здійснюється відповідно до вимог та засобів діагностики якості вищої освіти.

Навчальний план, за яким навчаються магістри спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», складений за 
типовою формою Міністерства освіти і науки України відповідно до чинної 
освітньо-професійної програми, погоджений Вченою Радою ДВНЗ «ПДТУ», 
затверджений ректором. Термін навчання - 1 рік, 4 місяці. Навчальний план 
складається з 90 кредитів ЄКТС (один кредит ЄКТС дорівнює ЗО годинам), 
включає комплекс нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, 
структурований за циклами: дисципліни гуманітарної та соціально- 
економічної підготовки (8 кредитів, 240 академічних годин), дисципліни 
природничо-наукової підготовки (10 кредитів, 300 академічних годин) і 
професійної та практичної підготовки (41 кредит, 1230 академічних годин), 
цикл дисциплін за вибором навчального закладу (31 кредит, 930 годин), їх 
кількість на навчальний рік не перевищує шістдесят. На переддипломну 
практику відведено 6, а на виконання магістерської роботи - 24 кредити 
ЄКТС. '

Зміст навчального плану відповідає державним вимогам щодо 
підготовки висококваліфікованих фахівців, оскільки поєднує в собі 
дисципліни як професійної та практичної підготовки, так і дисципліни 
соціально-гуманітарної та економічної підготовки. Навчальний план 
враховує потреби ринку праці і особистості шляхом включення дисциплін, 
пов'язаних з необхідністю швидкої соціальної адаптації випускників на 
перших робочих місцях, набуття певних знань у сферах економіки 
підприємства, управління колективом, психології, сучасних засобів 
комунікації тощо.

Структура навчального плану передбачає дотримання принципів 
безперервності навчання, наступності та ступеневості підготовки магістрів зі 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
після вивчення дисциплін плану підготовки бакалаврів. Послідовність



викладення спеціальних дисциплін враховує вимогу поступового 
накопичення знань, необхідних для подальшого засвоєння комплексних 
дисциплін.

Викладачами кафедри автомобільного транспорту розроблені навчальні 
та робочі програми дисциплін за навчальним планом. Зміст програм 
відповідає вимогам щодо набуття студентами обсягу компетентностей 
результатів навчання, необхідних для успішної діяльності у освітніх і 
наукових установах, промислових підприємствах і організаціях.

Переддипломна практика є складовою частиною освітнього процесу і 
початковим етапом магістерської роботи. Основна мета переддипломної 
практики - поглиблення і розширення знань, компетенцій, набутих протягом 
навчання - забезпечує розвиток навичок самостійного вирішення практичних 
і наукових завдань.

На кафедрі розроблена програма науково-дослідної практики та 
методичні вказівки для її організації, виконання, оформлення звіту. Місця 
для проходження переддипломної практики визначаються згідно з угодами з 
організаціями і підприємствами регіону.

Копія навчального плану здобувачів вищої освіти на 2017-2018 
навчальний рік, пояснювальна записка до навчального плану, освітньо- 
професійна програма, концепції освітньої діяльності спеціальності надані в 
акредитаційній справі.

Висновок. Комісія перевірила наявність освітньо-професійної 
програми, навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти, 
навчальних, робочих програм, пакетів комплексній контрольних робіт з 
дисциплін навчального плану та відзначає відповідність змісту підготовки 
магістрів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» державним вимогам.

4. Кадрове забезпечення навчального процесу другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі 
знань 27 «Транспорт»

Якісний склад науково-педагогічного складу. Експертна комісія, 
використовуючи первинні документи відділу кадрів університету, а також 
данні з ЄДЕБО, перевірила достовірність наведеної в акредитаційній справі 
інформації про якісний склад науково-педагогічного персоналу ДВНЗ 
«ПДТУ», який забезпечує освітній процес зі спеціальності 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійної програми 
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті». Аналіз



перевірених документів показує, що кадровий склад науково-педагогічних 
працівників, які забезпечують підготовку магістрів, відповідає нормативам.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 
вченими званнями, які здійснюють підготовку за другим (магістерським) 
рівнем зі спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті) за освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» складає 100 %, у тому числі, які 
забезпечують викладання лекційних годин фахових дисциплін навчального 
плану і працюють на постійній основі - 100%.

Серед професорсько-викладацького складу 3 доктори наук, професори 
та 10 кандидатів наук, доцентів. Базова освіта викладачів, які здійснюють 
навчальний процес з підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем із 
спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за 
освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» загалом відповідає профілю дисциплін, які вони 
викладають.

Експертна комісія встановила, що склад проектної групи та групи 
забезпечення відповідає вимогам ліцензійних умов в частині кадрового 
забезпечення. При цьому експертна комісія зазначає, що один із членів групи 
забезпечення, а саме, ас. Мнацаканян М.С. виконує лише два показники 
наукової та професійної активності (через перебування у відпустці по 
догляду за дитиною). Втім, вимоги щодо співвідношення кількості студентів 
до кількості членів групи виконується і без асистента Мнацаканян М.С.

Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється своєчасно.
Штат професорсько-викладацького складу укомплектований повністю.
На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри 

автомобільного транспорту працюють 7 фахівців: 1 доктор технічних наук, 4 
кандидати технічних наук, 2 старших викладача. Середній вік викладачів - 54 
роки. Таким чином, усього викладачів, які мають наукові ступені і вчені 
звання, - 5 осіб або 71,4 %, що відповідає загальному нормативному рівню за 
фахом.

З 2016 року кафедру «Автомобільний транспорт» очолює кандидат 
технічних наук, доцент Бурлакова Галина Юріївна. У 1990р. закінчила 
Маріупольський металургійний інститут (зараз ДВНЗ «ПДТУ») за 
спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та 
інструменти» та отримала кваліфікацію інженер-механік. У 1999 р. закінчила 
Бердянський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Українська 
мова та література». У 2011 р. захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.02.08 - «Технологія 
машинобудування» за темою «Розширення можливостей вібраційної обробки 
плоских деталей на основі удосконалення технологічної системи».

У 2014 р. отримала атестат ВАК України доцента кафедри 
автомобільного транспорту.

Педагогічний стаж становить 27 років, науково-педагогічний стаж - 15 
років. Є автором більш 40 наукових та методичних праць, у тому числі двох



навчальних посібників для студентів спеціальності 275 Транспортні 
технології. Очолює науково-дослідну роботу бакалаврів та магістрів кафедри. 
Під її керівництвом протягом 2014-2018 рр., підготовлено близько ЗО тез 
студентських, наукових робіт, виконує керівництво кваліфікаційними 
магістерськими роботами студентів спеціальності, здійснює підготовку 
команди студентів кафедри до Всеукраїнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Транспортні технології». У 2018 р. студентка кафедри посіла 
II місце на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Транспортні 
системи» (Харківський національний автодорожній університет). Активно 
співпрацює з владними органами та підприємствами міста задля посилення 
практичної підготовки здобувані в кафедри та працевлаштування 
випускників, а саме: приймає участь у дослідженнях транспортної мережі 
міста разом з працівниками Департаменту транспорту і зв’язку м. Маріуполя; 
співпрацює з Національною поліцією та патрульною поліцією Донецької 
області у сфері організації дорожнього руху.

Освітньо-професійна програма «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) галузі знань 27 «Транспорт» розроблена 
робочою групою у складі кандидата технічних наук, доцента Бурлакової 
Галини Юріївни (гаранта освітньої програми), доктора технічних наук, 
професора Губенко Володимира Костянтиновича, доктора технічних наук, 
професора Берестового Анатолія Михайловича, кандидата технічних наук, 
доцента Кіркіна Олександра Павловича. Усі особи, що увійшли до складу 
проектної групи, працюють у ДВНЗ «ПДТУ» за основним місцем роботи та 
відповідають встановленим вимогам.

Групу забезпечення освітньо-професійної програми спеціальності 275 
Транспортні технології у другого (магістерського) рівня утворюють науково- 
педагогічні працівники 3 кафедр університету: кафедра автомобільного 
транспорту, кафедра транспортних технологій підприємств, кафедра 
технологій міжнародних перевезень і логістики. Фактична кількість членів 
групи забезпечення спеціальності 275 Транспортні технології складає 17 осіб, 
що відповідає нормативу: Бурлакова Г.Ю., к.т.н., доцент, Парунакян В.Е. 
д.т.н., професор, Губенко В.К., д.т.н., професор, Берестовой А.М., д.т.н., 
професор, Майорова І.М., д.е.н., професор, Маслак Г.В., к.т.н., доцент, Кіркін 
О.П., к.т.н., доцент, Хара М.В., к.т.н., доцент, Лямзін А.О., к.т.н., доцент, 
Жилінков О.О., к.т.н., доцент, Ніколаєнко І.В., к.т.н., доцент, Помазков М.В., 
к.т.н., доцент, Воропай В.С., к.т.н., ст.викладач, Мнацаканян М.С., асистент, 
Красулін О.С., ст. викладач, Сенатосенко В.А., ст. викладач, Український 
Є.О., ст. викладач.

Відсоток викладачів, які мають науковий ступінь та/або вчене звання 
становить 76,47 %, відсоток викладачів, які мають науковий ступінь доктора 
та/або вчене звання професора - 23,5 %.

Усі особи, що увійшли до складу групи забезпечення, працюють в 
ДВНЗ «ПДТУ» за основним місцем роботи та відповідають встановленим 
вимогам.



Підвищення кваліфікації викладачів. Наявний план підвищення 
кваліфікації, стажування з розбивкою за темами затверджується деканом 
факультету транспортних технологій на п'ять років зі щорічним звітом про їх 
виконання. Усі викладачі кафедри згідно із затвердженим графіком кожні 5 
років підвищують свою кваліфікацію із використанням різних форм 
(докторантура, аспірантура, стажування на підприємствах, у провідних ЗВО 
України та науково-дослідних інститутах та ін.). За період 2013 - 2018 рр. 
підвищення кваліфікації пройшли 100 % викладачів кафедри. Усі документи, 
що підтверджують проходження курсів підвищення кваліфікації, знаходяться 
в особистих справах професорсько - викладацького складу у відділі кадрів 
ДВНЗ «ПДТУ».

Висновок. Кадрове забезпечення кафедри автомобільного транспорту 
відповідає державним вимогам провадження освітньої діяльності освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу другого 
(магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі 
знань 27 «Транспорт»

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» налічує 16 
навчальних корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально- 
спортивний корпус, профілакторій та спортивно-оздоровчий табір, має власні 
приміщення для проведення навчального процесу студентів денної та заочної 
форми навчання зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)», освітньої програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті». Матеріально-технічна база 
аудиторій відповідає навчальній програмі, планується її оновлення новим 
обладнанням та приладами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до 
віддалених серверів та глобальної комп'ютерної мережі Інтернет. Рівень 
комп'ютеризації університету у цілому забезпечує потреби навчального 
процесу та адміністративно-господарського управління.

В університеті працює поліграфічний центр, який забезпечує потреби 
підрозділів університету у виготовленні методичної літератури, збірників 
наукових праць, ділових паперів, залікових книжок та іншої продукції.

У відповідності до вимог навчальних планів кафедра автомобільного 
транспорту має предметні лекційні аудиторії - 1.314 та 11.13. Для читання 
лекцій кафедра використовує аудиторії з аудиторного фонду університету,



які обладнані необхідними технічними засобами навчання. Для практичної 
підготовки студентів по основних дисциплінах, пов'язаних з організацією 
перевезень і управління перевізним процесом кафедра має 2 навчальні 
лабораторії. Лабораторія «Пристрої та обслуговування автомобілів» 
оснащена макетами і моделями основних вузлів та агрегатів рухомого 
складу, навчальними стендами - аудиторія 11.01. Лабораторія «Будова, ТО та 
ремонт» містить наочні приклади двигунів автомобілів.

Наявні приміщення кафедри автомобільного транспорту дозволяють 
організувати належним чином якісну підготовку студентів за спеціальністю 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньої 
програми «Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті». Усі названі приміщення за діючими нормами, за площею, 
необхідному устаткуванню, оснащенням технічними засобами навчання 
повністю відповідають існуючим нормам і потребам.

Паралельно з придбанням нового обладнання, кафедра автомобільного 
транспорту проводить роботу щодо збереження існуючої лабораторної 
техніки. Все необхідне технічне обслуговування обладнання та приладів 
виконується силами учбово-допоміжного персоналу кафедри. На кафедрі 
автомобільного транспорту існує чітка система обліку та збереження 
лабораторного устаткування, регулярно проводиться інвентаризація, за 
результатами якої не виявлено будь-яких порушень.

Висновок. Експертна комісія вважає, що рівень матеріально- 
технічного забезпечення навчального процесу у  ПДТУ в цілому і зокрема -  зі 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)», спеціалізації 275.03 «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)», освітньої програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» дозволяє здійснювати якісну 
підготовку фахівців за ОКР «магістр».

6. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт».

Інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти є 
основною функцією науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» (НТБ). 
Сформована цілісна система наукових інформаційних джерел та 
інформаційна модель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, 
здійснюється інформаційно-аналітичне опрацювання інформації, 
проводиться її структурування, надається доступ до існуючих інформаційних 
джерел.

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних погреб 
користувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки закладу вищої освіти, 
яка поєднує: традиційні фонди та послуги; електронний каталог бібліотеки, в



тому числі віддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформується в 
електронну бібліотеку; власні Інтернет-ресурси відкритого доступу; засоби 
доступу до передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та баз 
даних; віртуальні довідкові служби; служби формування цифрових копій, 
електронна доставка документів та міжбібліотечний абонемент; віртуальні 
інформаційні або бібліографічні системи посилань на ресурси Інтернету.

Загальний фонд НТБ на 01.01.2018 р. становить 550122 примірників, в 
тому числі навчальної літератури - 220451 примірників, наукової літератури - 
291033 примірників. Кількість фахових періодичних видань складає 91340 
одиниці.

У складі електронної бібліотеки університету реалізовано наступний 
інформаційний сервіс:

- електронний каталог (ЕК), який є основою інформаційного 
середовища університету і стовідсотково відображає книжкові фонди;

- сайт електронних навчально-методичних матеріалів, який вміщує 
повнотекстові версії підручників, навчальних посібників, навчально- 
методичних видань, словників тощо;

- сайт дистанційного навчання;
науковий електронний архів (університетській репозитарій), у 

якому накопичується, зберігається, розповсюджується та забезпечується 
постійний і надійний доступ до повних текстів наукових публікацій 
викладачів університету;

- сайт НТБ ПДТУ, на якому розміщені навчальні та наукові 
інформаційні ресурси віддаленого доступу.

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів 
(http://urnm.pstu.edu) налічує понад 10 000 документів. Сайт працює в 
оболонці програмного забезпечення DSpace, яке дозволяє здійснювати пошук 
і структурування інформації за ключовими словами, автором, назвою, роком 
та видом видання, факультетом, кафедрою.

Офіційний сайт бібліотеки ПДТУ (http://ntb.pstu.edu) - це інтерактивна 
платформа для інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки 
університету. Зокрема, на сайті розміщено структурований список з 420 
електронних наукових журналів відкритого доступу з прямими посиланнями 
на архіви, наведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та 
правової інформації, інших освітніх ресурсів.

Завдяки участі вишу у проекті ELibUkr «Електронна бібліотека 
України» науковці закладу вищої освіти отримують доступ до англомовної 
наукової інформації. Упродовж 2013-2017 рр. був наданий тріал-доступ до 
більш ніж 20 баз даних наукової інформації. У 2017 році ПДТУ отримав 
доступ до міжнародних баз даних Scopus та Web of Science.

До послуг користувачів два абонементи та чотири читальних залів на 
300 посадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 
2021,0 м , у т.ч.: для зберігання фондів - 567,9 м , для обслуговування 
користувачів - 1320,1 м2.

http://urnm.pstu.edu
http://ntb.pstu.edu


В університеті організовані електронні читальні зали для самостійної 
роботи викладачів, співробітників і студентів університету з метою надання 
доступу до інформаційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значення, 
довідково-бібліографічної, фактографічної та повнотекстової інформації, а 
також для проведення занять з використанням сучасних комп'ютерних 
технологій. Електронні читальні зали розташовані в навчальних корпусах 
університету і мають у своєму складі понад 70 автоматизованих робочих 
місць.

Електронна бібліотека закладу вищої освіти сприймається сьогодні 
користувачами як унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної 
інформації. Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий 
потенціал електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до 
різноманітних форм навчальних та наукових видань. Однією з переваг 
електронних бібліотек є можливість цілодобового доступу до каталогу і 
повнотекстових ресурсів. Завдяки новим технологіям бібліотека працює у 
режимі 24/7.

Висновок. Стан інформаційного забезпечення освітнього процесу 
відповідає державшем вимогам з акредитації.

7. Навчально-методичне забезпечення другого (магістерського) рівня 
за освітньо-професійною програмою «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 
«Транспорт».

Навчальний процес підготовки магістрів за спеціальністю 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», здійснюється на 
основі освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління 
на автомобільному транспорті» та навчального плану, що розроблені та 
затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти і науки 
України.

Освітній процес в ДВНЗ «ПДТУ» забезпечений розкладом навчальних 
занять; індивідуальними планами студентів, графіками виконання і захисту 
курсових робіт, магістерських робіт; графіками проведення консультацій; 
розкладами екзаменів.

Методичне забезпечення кожної навчальної дисципліни згруповано у 
відповідний навчально-методичний комплекс: навчальна дисципліна - 
навчальний план - робочий навчальний план - навчальна програма - робоча 
програма навчальної дисципліни - конспект лекцій - методичні вказівки до 
виконання практичних, семінарських занять - методичні вказівки та тематика 
курсового проектування - методичні вказівки до самостійної роботи.

По кожній з дисциплін кафедри автомобільного транспорту розроблені 
пакети навчально-методичної документації, які включають програми 
дисциплін, робочі програми, методичні рекомендації до практичних занять,



до виконання курсових робіт та проектів та магістерської роботи, різних 
видів виробничої практики, а також до самостійного опрацювання матеріалу 
дисципліни. Кожні п'ять років проводиться оновлення усіх видів навчально- 
методичної документації; робоча програма дисципліни складається кожного 
семестру. Забезпеченість навчальними програмами, методичними вказівками, 
у тому числі для курсового проектування, проходження практик, виконання 
магістерських робіт реалізується кафедрою автомобільного транспорту на 
плановій основі зі щорічним складанням відповідного плану та періодичним 
розглядом його виконання на засіданнях кафедри. Навчальний процес 
забезпечено методичною літературою в достатній мірі.

На платформі MOODLE розміщено матеріали дистанційних курсів 
другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою 
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті», до 
яких входять програми курсів, лекційний матеріал, практичні завдання, 
контрольні питання, тестові завдання.

Викладачі кафедри автомобільного транспорту впроваджують у 
освітній процес сучасні технології, а саме: використання мультимедійних 
презентацій та навчальних фільмів при читанні лекцій, дистанційних курсів, 
розроблених на платформі MOODLE.

Висновок. Стан організаційного та навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» відповідає нормативним вимогам.

8. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності у 
Державному вищому навчальному закладі «Приазовський державний 
технічний університет»

В ході проведення експертизи комісія відзначила, що внутрішня 
система забезпечення якості освітньої діяльності у ДВНЗ «ПДТУ» базується 
на прийнятому 01 липня 2014 р. Законі України «Про вищу освіту», 
нормативно-правових документах Міністерства освіти та науки України та 
Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в європейському 
просторі вищої освіти (ЕБО), ухвалених Міністерською конференцією в 
Єревані, 14-15 травня 2015 року.

Для забезпечення якості освітнього процесу в університеті 
здійснюється діяльність, зміст якої включає: визначення стратегії, політики і 
процедури постійного підвищення якості освіти та забезпечення її офіційного 
статусу; розроблення механізму періодичного перегляду, моніторингу та 
вдосконалення навчальних програм; розроблення та реалізація системи 
оцінювання знань; визначення та реалізація процедур, які засвідчують 
відповідну кваліфікацію і високий фаховий рівень викладачів; забезпечення



на достатньому рівні навчально-методичними матеріалами і навчальними 
приміщеннями, які відповідають програмним вимогам викладання.

У ДВНЗ «ПДТУ» розроблені, запроваджені та використовуються 
інформаційні системи збирання, аналізу і використання об'єктивної 
інформації для ефективного управління навчальними програмами. На сайті 
університету ведеться публікування найновішої та об'єктивної інформації 
про навчальні програми, умови отримання академічних ступенів, системи 
оцінювання та атестації.

У ДВНЗ «ПДТУ» на постійній основі діє комісія з оцінювання 
педагогічної майстерності викладачів, робота якої направлена на підвищення 
якості освітнього процесу. В університеті впроваджено систему рейтингової 
оцінки професорсько-викладацького складу за основними напрямками 
діяльності: навчальна, методична, наукова, виховна та організаційна робота.

Студентам надаються можливості для розвитку професійних базових 
навичок та особистісного прогресу. Такі можливості враховані у програмах 
та закладені у розкладі навчальних занять.

Навчальний заклад має офіційний механізм затвердження періодичного 
перегляду та моніторингу своїх навчальних програм і дипломів. 
Забезпечення якості програм включає:

- розробку і публікацію чітко сформульованих очікуваних навчальних 
результатів;

уважне ставлення до побудови освітньо-кваліфікаційної програми- 
переліку дисциплін та їхньої організації і змісту;

- особливі вимоги до різних форм навчання (денної, заочної, 
дистанційної форм);

- наявність відповідних навчальних ресурсів;
- формальні процедури затвердження програм органом, який не 

здійснює викладання за цією програмою;
- моніторинг успішності та досягнень студентів;
- регулярний періодичний перегляд програм (також за участі зовнішніх 

експертів);
- регулярне спілкування з працедавцями, представниками ринку праці 

та іншими відповідними організаціями;
- участь студентів у діяльності із забезпечення якості.
Для забезпечення прозорості і привабливості навчальних програм, 

підтримання їхньої актуальності та попиту на них створені механізми, які 
включають:

- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей і результатів 
навчання;

- офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щодо 
розробки освітньо-професійних програм, навчальних планів, навчальних і 
робочих програм дисциплін;

- визначені вимоги та характеристики диференціації програм 
підготовки за формами навчання (денна, заочна, дистанційна) та за типами 
вищої освіти;



-порядок внутрішньої експертизи, оцінки та затвердження програм, 
навчальних планів і навчальних програм дисциплін;

- умови реалізації освітньо-професійних програм підготовки, їхня 
забезпеченість відповідними навчальними ресурсами;

- аналіз ефективності реалізації навчальних програм, моніторинг 
успішності та досягнень студентів;

-розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм за 
участю працедавців, студентів та інших зацікавлених сторін.

Комісія дійшла висновку, що забезпечення європейських стандартів 
якості вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» розглядається в контексті розбудови 
системи забезпечення її якості шляхом посилення наукової складової 
навчального процесу та впровадження інноваційних технологій. 
Пропонуються напрями реалізації стандарту, які сприятимуть ефективному 
функціонуванню системи забезпечення якості вищої освіти.

Для забезпечення якості вищої освіти в ДВНЗ «ПДТУ» створено 
комплексну систему нормативної документації регулювання освітньої 
діяльності, яка включає традиційні підходи, що склалися в університеті, 
використовуючи прогресивний досвід зарубіжних освітніх систем та 
спираючись на розроблені Європейською асоціацією з гарантування якості у 
вищій освіті стандарти забезпечення якості вищої освіти.

Висновок. Експертна комісія констатує, що основні складові системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності у Державному 
вищому навчальному закладі «Приазовський державний технічний 
університет» розроблені і забезпечують здійснення комплексної оцінки 
якості навчальної роботи, рейтингування науково-педагогічних працівників і 
студентів, запобігають академічному плагіату у  наукових працях 
співробітників, викладачів і студентів.

9. Результати освітньої діяльності спеціальності 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійної 
програми «Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті»

Другий (магістерський) рівень підготовки за освітньо-професійною 
програмою «Організація перевезень і управління на автомобільному 
транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» оцінено на підставі результатів 
виконання студентами комплексних контрольних робіт (ККР), експертизи 
курсових робіт, результатів екзаменаційної сесії, що передували акредитації.

Пакети ККР сформовані групою забезпечення, відповідно до типових 
вимог щодо складу, змісту та порядку їх розробки (схвалені Вченою радою 
ДВНЗ «ПДТУ» від 31.08.2018 р., протокол №2, та затверджені ректором). До 
кожного пакета ККР розроблено критерії оцінювання з урахуванням 
специфіки навчальної дисципліни. Сформовані ККР:



охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни; 
мають не менше ЗО варіантів комплексних завдань;
мають структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповідає 
відведеному часу контролю (80 хвилин);
за можливості зводять до мінімуму непродуктивні витрати часу на 
допоміжні операції, проміжні розрахунки та ін. 
використовують відомі студентам терміни, назви, позначення.

Під час роботи експертної комісії в порядку аналізу якості підготовки 
фахівців були проаналізовані результати самоаналізу ККР за цими ж 
дисциплінами. Результати цих контрольних заходів, а також результати 
останньої екзаменаційної сесії наведені у відповідних таблицях 
акредитаційної справи.

Показники абсолютної успішності, а також якості навчання за 
підсумками попередньої перед виконанням ККР екзаменаційної сесії 
становили;
- з циклу професійної та практичної підготовки - 100 % (якість 100%).
- з циклу дисциплін за вибором навчального закладу - 100 % (якість

96,15%).
- з циклу природничо-наукової підготовки - 100% (якість 92,3%).

Абсолютна успішність студентів-магістрів за ОПП «Організація
перевезень і управління на автомобільному транспорті) зі спеціальності
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізації
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за 
результатами виконання ККР:
- з циклу професійної та практичної підготовки - 100 % (якість 84,7%).
- з циклу дисциплін за вибором навчального закладу - 100 % (якість 

84,7%).
- з циклу природничо-наукової підготовки - 100% (якість 77%).

Абсолютна успішність студентів-магістрів за ОПП «Організація
перевезень і управління на автомобільному транспорті) зі спеціальності
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті), спеціалізації
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) за 
результатами виконання ККР під час акредитаційної експертизи:
- з циклу професійної та практичної підготовки - 100 % (якість 76,9 %).
- з циклу дисциплін за вибором навчального закладу -  100% (якість 

69,23%).
- з циклу природничо-наукової підготовки - 100 % (якість 61,54 %).

Аналіз показників успішності студентів як при виконанні ККР, так і за 
підсумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 
якість навчання відповідають акредитаційним вимогам.

У присутності експертної комісії проводилась перевірка залишкових 
знань магістрів групи АТ-17-М з дисциплін «Проектний аналіз), «Теорія 
організації і організаційна поведінка),«Охорона праці в галузі). Результати ККР 
наведені в табл. 9.1.



Таблиця 9.1
Порівняльна відомість результатів самоаналізу та комплексних контрольних робіт перевірки рівня знань студентів 

освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті 275 «Транспортні
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3 циклу професійної та практичної підготовки
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Всього з циклу професійної та 
практичної підготовки 13 13 5 38,5 6 46,2 2 15.3 - - 100 84,7 13 4. 30.77 6 46,15 3 23.08 - - 100 76.9 - 7,8
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A T -17-М 
2-й курс 13 13 6 46,2 5 38,5 2 15.3 - - 100 84.7 13 5 38,46 4 30.77 4 30.77 - - 100 69.23 - 15.47

Всього з циклу дисциплін за 
вибором навчального закладу 13 І З 6 46,2 5 38.5 2 15.3 - - 100 84.7 13 5 38.46 4 30.77 4 30.77 - - 100 69.23 - 15,47

3 циклу природничо-наукової підготовки
1 П роектн и й  ан ал із A T -17-М 

2-й курс
13 І З 5 38.5 5 38.5 3 23 - - 100 77 13 5 38.46 3 23.08 5 38.46 - - 100 61.54 - 15.45

Lісього з циклу природничо- 
наукової підготовки 13 13 5 38.5 5 38.5 3 23 - - 100 77 13

Р о б &
23.08 5 38.46 - - 100 61,54 - 15.45

Голова експертної комісії 

Член експертної комісії

д.т.н., проф. О.О.Лобашов 

к.т.н., доц. О.Ф.Кузькін

д.т.н., проф. В.С.Волошин 

к.т.н., доц. І.І.Пірч

Голова експертної комісії О.О.Лобашов



Вагомою складовою частиною підготовки фахівців є курсове 
проектування. За період навчання студенти виконують один курсовий проект 
з дисципліни «Проектування автотранспортних систем».

Вибірковий аналіз курсових проектів показав, що вони цілком 
відповідають змісту освітньої програми спеціальності, на 100 % забезпечені 
навчально-методичною документацією, програмами, комп'ютерними класами 
тощо. Матеріали курсових проектів використовуються у подальшому 
виконанні магістерських робіт.

Експертна комісія проаналізувала звіти з переддипломної практики 
магістрів групи АТ-17-М за 2018-2019 н.р. та відмічає, що зміст відображає 
основні положення програми переддипломної практики.

Для проведення державної атестації навчальним планом передбачено 
захист магістерських робіт. Магістерські роботи виконуються за актуальною 
тематикою, їх науково-практична спрямованість та оформлення відповідає 
вимогам.

Тематика магістерських робіт розробляється професорсько- 
викладацьким складом кафедри автомобільного транспорту із затвердженням 
протоколом засідання кафедри. Здобувані другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» обирають теми робіт, керуючись 
власними науковими уподобаннями, порадами наукових керівників та 
листами - запитами від транспортних підприємств та підрозділів.

Аналіз тематики, якості виконання випускних робіт магістрів денної 
форми навчання виявив, що тематика випускних робіт магістрів є 
актуальною і відповідає сучасному рівню розвитку транспортних технологій 
підприємств різних форм власності. Результати робіт оприлюднюються на 
студентських наукових конференціях.

За своєю структурою роботи відповідають вимогам методичних 
рекомендацій щодо виконання магістерських робіт відповідного рівня, 
чинним вимогам, відображають єдність змісту усіх розділів, належну 
обґрунтованість наукових положень та відображають результати, що в 
сукупності вирішують поставлені перед дослідженням завдання.

Аналіз змісту магістерських робіт, обраних для ознайомлення, дозволяє 
зазначити, що всі роботи підготовлені у відповідності до розробленого та 
затвердженого керівником плану, а їх зміст та складові відповідають назві.

Державна екзаменаційна комісія повністю дотримується керівних 
вимог МОНУ. Зауваження голови ДЕК носять конструктивний характер, 
спрямований на підвищення якості магістерських робіт в цілому.

Аналіз даних про працевлаштування випускників попередніх випусків 
за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» дозволяє говорити про 
працевлаштування майже 90%. Це пов'язано з розвинутим ринком праці 
регіону та сталим розвитком провідних підприємств у регіоні.



Висновки. Результати проведених контрольних заходів щодо перевірки 
знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» під час 
роботи експертної комісії свідчать про те, що показники успішності та 
якості виконання комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін 
знаходяться на рівні, який відповідає акредитаційним вимогам. Розбіжності 
в показниках успішності та якості виконання комплексних контрольних 
робіт при проведені самоаналізу та під час проведення зрізів знань 
експертною комісію знаходиться в межах допустимих відхилень.

Проведений аналіз виконання студентами звітів з переддипломної 
практики, підготовлених до захисту магістерських робіт, свідчать про 
високий рівень підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо- 
професійної програми «Орган ізація перевезень і управління на
автомобільному транспорті» спеціапьності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт».

10. Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Державному вищому навчальному 
закладі «Приазовський державний технічний університет» експертна комісія 
відзначає:

1. Освітній процес у ДВНЗ «ПДТУ» і на кафедрі автомобільного 
транспорту здійснюється згідно концепції освітньої діяльності, освітньо- 
професійної програми, назчальних планів, вимог нормативних документів та 
навчально-методичних документів вищої освіти. У групу забезпечення з 
розробки освітньо-професійної програми увійшли 17 осіб: 4 доктори 
технічних наук, професори і 8 кандидатів технічних наук, з них 7 доцентів, 4 
старших викладача. Гарантом освітньої програми є кандидат технічних наук, 
доцент Бурлакова Галина Юріївна. Науково-педагогічний стаж членів групи 
забезпечення перевищує 10 років. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» відповідає встановленим вимогам. Навчальні і 
робочі плани освітньо-професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» включають комплекс 
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін (загалом 16 дисциплін, 
магістерська практика і виконання магістерської роботи), їх складено 
відповідно до чинної освітньо-професійної програми. Термін підготовки



здобувачів спеціальності «275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» складає 1 рік 4 місяці, навчальний час становить 90 кредитів.

2. Усі викладачі дисциплін за навчальним планом мають відповідний 
науково-педагогічний стаж. Частка викладачів, які мають науковий ступінь і 
вчене звання, становить 76,47%, що перевищує нормативний показник на 
16,47. Викладачі мають належний рівень активності, який засвідчується 
виконанням не менше чотирьох показників п. ЗО Ліцензійних умов. При 
цьому встановлено, що асистент Мнацаканян М.С. виконує лише два 
показники наукової та професійної активності (через перебування у відпустці 
по догляду за дитиною). Кадрове забезпечення кафедри автомобільного 
транспорту відповідає вимогам провадження освітньої діяльності здобувачів 
вищої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти. Кваліфікація науково-педагогічних 
працівників ДВНЗ «ПДТУ» і випускової кафедри забезпечує достатній рівень 
підготовки здобувачів вищої освіти.

3. В ДВНЗ «ПДТУ» постійно проводиться робота з удосконалення 
матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу. Забезпеченість 
приміщеннями для навчання складає 6,65 м"/на одну особу, що на 4,25м" 
перевищує нормативний показник. Кафедра автомобільного транспорту має в 
своєму розпорядженні 2 лекційні та 3 предметні аудиторії, які оснащені 
мультимедійним обладнанням; 2 навчальні лабораторії з необхідним 
обладнанням. Матеріально-технічна база та дослідницьке обладнання 
кафедри постійно оновлюється. Таким чином, кафедра автомобільного 
транспорту має необхідні засоби навчання, а існуюча матеріально-технічна 
база університету відповідає вимогам для підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)»

4. Дисципліни начального плану підготовки магістрів забезпечені 
програмами. У репозиторії науково-технічної бібліотеки ДВНЗ «ПДТУ» 
розміщені навчально-методичні комплекси дисциплін. У комп'ютерних 
класах навчання відбувається з використанням інтерпет-технологій, 
мультимедійних систем, системи дистанційного навчання Moodle, кількість 
комп'ютерних місць на 100 студентів складає 13,5; забезпеченість 
мультимедійним обладнанням для одночасного користування в навчальних 
аудиторіях Університету становить 45,3. Таким чином, стан навчально- 
методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу 
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Організація перевезень і управління на 
автомобільному транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» відповідає Ліцензійним умовам та Державних 
вимогам щодо акредитації.



5. Якість підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація перевезень і 
управління на автомобільному транспорті» відповідає вимогам системи 
вищої освіти України.

Підставами для акредитації освітньої проірами «Організація 
перевезень і управління на автомобільному транспорті» є те, що кадрове, 
навчально-методичне, технологічне та інформаційне забезпечення, а також 
якість підготовки здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми 
«Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» зі 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
другого (магістерського) рівня у ДВНЗ «Приазовський державний технічний 
університет» відповідає вимогам системи вищої освіти України та забезпечує 
державну гарантію якості освіти.

Зауваження і пропозиції
Комісія вважає необхідним висловити також зауваження і пропозиції, 

які не впливають на позитивне рішення щодо акредитації, але дозволять 
поліпшити якість підготовки здобувачів вищої освіти у ДВНЗ «ПДТУ»:
1. Активізувати роботу з підвищення кваліфікаційного рівня професорсько- 
викладацького складу кафедри, міжнародного стажування, а також діяльність 
за міжнародними проектами співпраці.
2. Поширити участь магістрів у виконанні науково-дослідної роботи кафедри 
щодо удосконалення транспортних процесів автомобільного транспорту 
міста, участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та у 
Всеукраїнських студентських олімпіадах професійного спрямування.
3. Розпочати роботу щодо створення спеціалізованих лабораторій та 
предметних аудиторій, які більш повно забезпечують набуття фахових 
компетентностей та результатів навчання.
4. Розширити використання сучасного прикладного програмного 
забезпечення в курсовому проектуванні та при розробці магістерських робіт.

Загальний висновок: Експертна комісія на підставі перевірки результатів 
діяльності на місці робить висновок про можливість акредитації освітньо- 
професійної програми «Організація перевезень і управління на
автомобільному транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський 
державний технічний університет» Міністерством освіти і науки України.

Голова комісії
завідувач кафедри транспортних систем і 
логістики Харківського національного 
університету міського господарства імені 
О.М.Бекетова, доктор технічних наук,



Член експертної комісії 
декан транспортного факультету,доцент 
кафедри транспортних технологій 
Запорізького національного технічного 
університету, кандидат технічних наук, 
доцент О.Ф.Кузькін

З висновками експертів ознайомлений:
«Приазовський 
З  університет»
І^К, професор

/
В.С.Волошин



Декларування вимог Ліцензійних умов та Державних вимог до акредитації 
освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу 

«Приазовський державний технічний університет» за освітньо- 
професійною програмою «Організація перевезень і управління на 

автомобільному транспорті» зі спеціальності 275 «Транспортні технології 
(на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рівнем вищої

освіти

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. № 347

Н азва п оказн и ка (н орм ати ву)
Зазн ач ен н я п 

(м агісте
оказн и ка (н орм ати ву) за другим  
зським ) р івнем  ви щ ої освіти

1 Іорм атив Ф актично В ідхилення
1 2 3 4

Кадрові вимоги щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Н аявність  у заклад і осв іти  ви п усково ї каф едри  із 

сп ец іальн о ї (ф ахово ї) п ідготовки , в ідп ов ід ал ьн о ї за 
п ідготовку  зд обувач ів  в и щ о ї освіти

+ + -

2. Н аявність  у склад і ви п у ско в о ї каф едри п роектн о ї групи з 
н ауково-п едагогічн и х  або  наукови х  працівників , які 
працю ю ть в заклад і осв іти  за  основним  м ісцем  роботи  та 
м аю ть відп овідн у  сп ец іальн ість , р івен ь  н ауково ї та 
п роф есій н о ї ак ти в н ості як и х  засвідчується  виконанням  за 
останні п 'ять рок ів  не м ен ш е п 'яти  ум ов з ви м ог до  
визначення р івня н ау к о во ї т а  п роф есій н о ї активності 
н ауково-п едагогічн и х  (н аукови х) прац івників  і які не 
входять  (входи л и ) д о  ж о д н о ї групи  забезп ечен н я цього  або 
інш ого вищ ого  н авчальн ого  закладу  в поточном у 
навчальном у році

+ + -

3. Н аявність  у к ер івн и ка п р о ек тн о ї групи (гаран та осв ітн ьо ї 
програм и):
3 .1 . н аукового  ступ ен я та /аб о  вченого  звання за 
в ідповідною  або сп ор ідн ен ою  сп ец іальн істю

+ - + -

3.2. наукового  ступ ен я та вчен ого  звання за  відповідною  
або  сп ор ідн ен ою  сп ец іальн істю

+ + -

3.3. стаж у н ау к о во -п ед аго г іч н о ї та /аб о  н ауково ї роботи  не 
м енш  як  10 рок ів

+ + -

4. Н аявність у н аук ово -п ед агогічн и х  т а  наукових 
прац івників , які зд ій сн ю ю ть  осв ітн ій  процес (групи 
забезп ечен н я), стаж у  н ау к ово -п ед агог ічн о ї д іяльності 
понад два  роки  та  р івню  н аук ово ї та  п роф есій н о ї 
активності, яки й  засв ідч ується  викон ан н ям  не м енш е 
чотирьох  вид ів  та  р езультатів  з перел ічених у пункті ЗО 
Л іц ен зій н и х  ум ов

+ + -

5. Н аявн ість  у склад і груп и  забезп ечен н я спец іальності 
н ауково-п едагогічн и х  аб о  наукови х  п рац івників , які 
працю ю ть у  заклад і осв іти  з а  осн овн и м  м ісцем  роботи  та  
м аю ть квал іф ікац ію  в ідп ов ід н о  д о  сп ец іальності і які не 
входять (входи л и ) д о  ж о д н о ї групи забезп ечен н я такого  
або інш ого закладу  ви щ о ї осв іти  в поточн ом у  сем естрі

+ + -

6. Ч астка у склад і груп и  забезп ечен н я науково- 
педагогічних (н аук ови х) п рац івн и ків  для р івня м агістра:
6.1. які м аю ть н ауковий  ступ ін ь  та /аб о  вчене звання, 
%

60 76,47 + 16.47

6.2. які м аю ть  наукови й  ступ ін ь  д о к то р а  наук та /аб о  вчене 
звання проф есора, %

20 23,5 +3,5

К ількість  здобувач ів  ви щ о ї осв іти  всіх р івн ів , курсів  та не б ільш е 30 28,9 - U



ф орм  навчання з  в ід п о в ід н о ї сп ец іальн ост і на одн ого  з 
член ів  групи забезп еч ен н я
8. Н аявність ви п усково ї каф едри  із сп ец іальн о ї (фахово'Г) 
п ідготовки , яку  очол ю є ф ах івец ь  в ідп ов ід н о ї або 
сп ор ідн ен о ї н аук ово -п ед агог ічн о ї спец іальності:
8.1 .з науковим  ступ ен ем  д о к то р а  наук та  вченим  званням + - +
8.2. з науковим  ступ ен ем  та  вченим  званням + + +
8.3. з науковим  ступенем  або  вченим  званням + - -

9. Н аявн ість  на каф едрі д о к то р а  наук в ідп ов ід н о ї або 
сп ор ідн ен о ї сп ец іальн ості

+ + -

10. Н аявн ість  тру д о ви х  д о го во р ів  (кон трактів) з усім а 
н ауково-п едагогічн и м и  п рац івн и кам и  та /аб о  наказів про 
прийняття їх  на роботу

+ + “

Вимоги згідно наказу від 30.12.2015 р. № 1187

Н азв а  п о к азн и к а  (н орм ати ву)
Зазн ачен н я п 

(м агісте
оказн и ка (н орм ати ву) за  другим  
к ь к и м )  р івнем  ви щ ої освіти

Н орм атив Ф акти чн о В ідхилення
1 2 3 4

1. Т е х н о л о г іч н і  
щ о д о  м а т е р іа л ь н о -т е х н і  

о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і у  а

в и м о г и
т о го  за б е зп е ч е н н я  
р е р і в и щ о ї о с в іт и

1. Забезп еч ен ість  п ри м іщ ен н ям и  для проведення 
навчальних зан ять  та  к он трольн и х  заход ів  (кв .м етр ів  на 
одну  особу  для ф акти ч н ого  к он ти н ген ту  студен тів  та 
заявлен ого  обсягу  з урахуван н ям  навчання за  зм ін ам и )

2,4 6,65 4,25

2. Забезп ечен ість  м ульти м ед ій н и м  обладнанням  для 
одночасн ого  ви кори стан н я в навчальних аудиторіях  
(м ін ім альний  в ідсоток  к ількості ауди тор ій )

ЗО 36,95 +6,95

3. Н аявн ість  соц іал ьн о -п об у  тової інф раструктури:

3.1. б ібл іотеки , у  то м у  числі чи тальн ого  залу + + -

3.2. пунктів харчування + + -

3.3. актового  чи  к он ц ертн ого  залу + + -

3.4. сп орти вн ого  залу + + -

3.5. стад іон у  та /аб о  сп орти вн и х  м ай дан чи ків + + -

3.6. М едичного  пункту + + -

4. Забезп ечен ість  зд об увач ів  ви щ ої осв іти  гуртож итком  
(м ін ім альний  в ідсоток  п отреби )

70 100 +30

5. Забезп ечен ість  к ом п 'ю терн и м и  робоч и м и  м ісцям и, 
лаборатор іям и , пол ігон ам и , обладн ан н ям , устаткуван н ям , 
необхідним  для викон ан н я н авчальних планів

+ +

2 . Т е х н о л о г ій н  
щ о д о  н а вч а л ьн о -м ет о д и к  
о с в іт н ь о ї д ія л ь н о с т і у  сі

і  в и м о г и
т о го  за б е зп е ч е н н я  
/>ері в и щ о ї о с в іт и

1. Н аявність оп и су  о св ітн ьо ї програм и + + -

2. Н аявність н авчальн ого  плану та п оясн ю вальн о ї записки  
до  нього

+ +

3. Н аявність  р о б о ч о ї програм и  з кож н о ї навчальн о ї 
дисц и п л ін и  н авчальн ого  п лану

+

+

+

+

■

4. Н аявн ість  к ом п лексу  н авчальн о-м етоди чн ого  
забезп ечен н я з  к ож н о ї н ав чальн о ї ди сц и п л ін и  н авчального  
плану

+ ч* -

5. Н аявн ість  п рограм и  п рак ти ч н о ї п ідготовки , робочих 
програм  практик

+ + -

6. Забезп ечен ість  студен тів  навчальним и  м атеріалам и  з + + -



кож ної н авчальн о ї ди сц и п л ін и  навчальн ого  плану

3 . Т е х н о л о г іч н  
щ о д о  ін ф о р м а ц ій н о гс  

освітньої д ія л ь н о с т і у  а

і вимоги 
) забезпечення 
рері вищої освіти

1. Забезп еч ен ість  б ібл іотеки  в ітчизняним и  та 
закордон н и м и  ф ахови м и  періоди чн и м и  виданням и 
відп овідн ого  або сп ор ідн ен ого  проф ілю , в том у  числі в 
електронном у вигляді

не м енш  як 
п 'ять

н айм енувань
25 +20

2. Н аявн ість  доступ у  до  баз дан и х  періодичних наукових 
видань ан гл ій ською  м овою  в ідп ов ід н ого  або спор ідн ен ого  
проф ілю  (доп ускається  сп ільн е користування базам и 
к ільком а закл ад ам и  осв іти )

+ + -

3. Н аявн ість  о ф іц ій н ого  веб-сай ту  закл ад у  освіти , на яком у 
розм іщ ен а о сн овн а інф орм ац ія  про його д іяльн ість  
(структура, л іц ен з ії та  серти ф ікати  про акредитац ію , 
о св ітн я /осв ітн ьо -н аук ова /ви д авн и ч а/ атестац ій н а (наукових 
кадрів) д іяльн ість , навчальн і та  наукові структурн і 
п ідрозділи  та  їх  склад , перел ік  н авчальних  ди сциплін , 
правила прийом у , к о н так тн а  ін ф орм ац ія)

+ + -

4. Н аявн ість  ел ектрон н ого  р есу р су  закл ад у  освіти , який 
м істить н авчальн о-м етоди ч н і м атер іали  з  навчальних 
дисц и п л ін  н авчальн ого  плану, в том у  числі в систем і 
дистан ц ій н ого  навчання (м ін ім альн и й  відсоток  навчальних 
дисциплін )

60 100 +40

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 № 689

Н азва п о к азн и к а (н орм ати ву ) Зазн ачен н я п оказника (н орм ати ву) за другим  
(м агістерськи м ) рівнем  ви щ о ї освіти

Н орм атив Ф актично В ідхилення
1 2 3 4

1 . Якісні характеристики підготовки фахівців
1. У м ови  забезп еч ен н я д ер ж ав н о ї гаран тії якості ви щ ої 

освіти

1.1. В иконання н авчальн ого  плану  за  показникам и: перел ік  

навчальних д и сц и п л ін , години , ф орм и  контролю , %
100 100 -

1.2. П ідвищ ення к в ал іф ік ац ії ви клад ач ів  п остійного  складу 

за  останн і 5 рок ів , %
100 100 -

1.3. Ч и сельн ість  н ауково  - п едагогічних (п едагогічн и х) 
працівників , щ о о бсл уговую ть  сп ец іальн ість  і працю ю ть у 
навчальном у заклад і з а  осн овн и м  м ісцем  роботи , які 
займ аю ться , вд оскон ал ен н ям  н авчальн о  м етодичного  
забезпечення, наукови м и  досл ід ж ен н ям и , п ідготовкою  
п ідручників  т а  н авчальн и х  п осібників , %

100 100 -

2. Результати  о св ітн ьо ї д іяльн ості (р івен ь  п ідготовки  

ф ахівц ів), не м ен ш е %

2.1 . Р івен ь  знань сту д ен т ів  з  гу м ан ітарн о ї та  соц іальн о  - 

ек он ом ічн о ї п ідготовки:
- -

2 .1 .1 . У сп іш н о  ви кон ан і кон трольн і завдання, % 90 - -

2.1 .2 .. Я к існо  виконан і кон трольн і завдання (оц інки  на «5» 
і «4»), %

50 - -

2 .2 . Р івень зн ан ь  студен тів  з п ри родн о  - н ауково ї 
(ф ун дам ен тальн о ї) п ідготовки :
2 .2 .1 . У сп іш н о  виконан і контрольн і завдання, % 90 100 +10

2.2 .2 . Я к існ о  виконан і кон трольн і завдання (оц інки  на «5» і 
«4»), %

50 77 +27

2.3 Р івень  зн ан ь  студен тів  зі сп ец іальн о ї (ф ахової-)



підготовки:
2 .3 .1 . У сп іш н о  виконан і кон трольн і завдан н я, % 90 100 + 10
2 .3 .2 . Я к існ о  ви кон ан і кон трольн і завдан н я (оц інки  на «5» і
«4»), %

50 84,7 +34 ,7

3. О рган ізац ія  н аук ово ї роботи

3 .1 . Н аявн ість  у  структур і навчальн ого  закладу  наукових 
п ідрозділів

+ + -

3.2. У ч асть  студен тів  у н ауковій  роботі (н аукова робота  на 
каф едрах  та  в л аб оратор іях , участь  в наукових 
конф еренц іях , кон курсах , ви ставках , проф ільних 
ол ім п іадах  тощ о)

+ + -

Г олова комісії
завідувач кафедри транспортних систем і 
логістики Харківського національного 
університету міського господарства імені 
О.М.Бекетова, доктор технічних наук,
професор . О.О.Лобашов

Член експертної комісії 
декан транспортного факультету,доцент 
кафедри транспортних технологій 
Запорізького національного технічного 
університету, кандидат технічних наук, 
доцент
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