
висновок
експертної комісії М іністерства освіти і науки України за 
підсумками проведення акредитаційної експертизи підго
товки за другим (магістерським) рівнем із освітньо- 
професійної програми «Організація міжнародних переве
зень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомо
більному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» у Дер
жавному вищому навчальному закладі «Приазовський дер
жавний технічний у ні вереигег» (м. Маріуполь)

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу X V  «Прикінцеві та перехід
ні положення» Закону України «Про вишу 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 навчаль
них закладах та вищих професійних училищах», з метою проведення акредита
ційної експертизи освітньо-професійної програми «Організація міжнародних 
перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти у Державному вищому навчальному закладі «Приазовський дер-_ 
жавний технічний університет» утворено експертну комісію та наказом МОН 
України від 28.1 1.2018 р. № 2229-л затверджено її у складі:

Голова комісії: Сохацький Анатолій Валенти нови ч-завідувач кафедри транс
портних систем 'та технологій Університету митної справи та фі
нансів, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Член комісії: Куш Свген Іванович - доцент кафедри транспортних систем і 
логістики Харківського національного університету міського го
сподарства імені О.М. Ье кетова, кандидат технічних наук, до
цент

в період з 12.12.2018 р. по 14.12.2018 року розглянула на місці подану Держав
ним вищим навчальним закладом «Приазовський державний технічний універ
ситет» (далі - Д ВН З «П Д ТУ») акредитаційну справу та провела експертне оці
нювання відповідності освітньої діяльності нього вищого навчальною закладу 
державним вимогам щодо можливості акредитації освітньо-професійної про
грами «Організація міжнародних перевезень» 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 спе -



ціальностей у вищи-х-навчальних закладах та вищих професійних училищах, за-” 
твердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 року №  978 
(зі змінами та доповненнями), Постановою Кабінету міністрів України від 
30.12.2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освіт
ньої діяльності закладів освіти» та постанови 347 від 10 травня 2018 р. «Про 
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО грудня 2015 р. №  
1187».

Про свою готовність до проведення акредитаційної експертизи щодо під
готовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Організація міжнарод
них перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільно
му транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим (магістерським) рівнем 
Д ВНЗ «ПД ТУ» проінформував Міністерство освіти і науки України заявою від 
)9листопада 2018 року №  61/1 10 -328.

Під час проведення експертизи були перевірені оригінали наступних ма
теріалів та документів:

1. Засновницькі документи Д ВН З «ПДТУ» (Постанова від 25 листопада 
1993 року № 956 про створення Приазовеького державного технічного універ
ситету). Статут, прийнятий конференцією грудового колективу від ЗО серпня 
2016 року, затверджений Міністерством освіти і науки України 04 травня 2017 
року наказ №  678.

2. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серія А 0І 
№  035596 від 1 1.02.2009 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 (ЄД РП О У ) від 14.06.2017 р. №  12747770043001704.

5. Сертифікат про акредитацію Серія IIД  №0588724.
6. Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.
7. Концепція освітньої діяльності спеціальності 275 «Транспортні техно

логії (на автомобільному транспорті)».
8. Навчальний плай підготовки фахівців за освітньо-професійною про

грамою «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспорт
ні технології (на автомобільному транспорті)»за другим (магістерським) рівнем 
та пояснювальна записка до нього.

9. Освітньо-професійна програма підготовки фахівців за спеціалізацію 
«Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні техно
логії (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим 
(магістерським) рівнем.

10. Навчально-методичні комплекси дисциплін навчального плану.
1 1, Комплексні контрольні роботИ З Д И С Ц И П Л ІН .

12. Відомості ттро кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та 
Інформаційне забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру 
університету.

13. Декларування вимог відповідності досягнутого рівня освітньої діяль
ності ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам, Інші документи.



з

14, Матеріали щодо акредитації освітньо-професійної програми «Органі
зація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим (магістер-^ 
ським) рівнем.

На підставі інформації, що отримана шляхом перевірки оригіналів доку
ментів, та вивчення реального стану справ у  Д В Н З  «Приазовський державний 
технічний університет» експертна комісія дійшла до наступних висновків:

І. Загальна характеристика освітньої діяльності Державного вищого 
навчального закладу «Приазовський державний технічний університет»

Місце знаходження Д ВН З «ПДТУ»; 87500, Донецька обл., м. Маріуполь, 
вул. Університетська, 7;

тел. (0629)333416, факс(0629)529908,
e-mail: wvvw.pstu.edu.
Форма власності - державна.
Д ВН З «П Д ТУ» створено постановою Кабінетів Міністрів України від 25 

листопада 1993 року №  956 на базі Маріупольського металургійного інституту, 
який був створений у листопаді 1930 року і діяв як вечірній, готував спеціаліс
тів без відриву від виробництва з п'яти спеціальностей.

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

На момент роботи експертної комісії виконуючим обов'язки ректора 
Д ВН З «ПД ТУ» є Волошин В'ячеслав Степанович - доктор технічних наук, про
фесор, заслужений діяч науки І техніки України, академік Міжнародної кадро
вої академії, нагороджений_ордеиом «Святим Дмитро Солунський» IV  ступеня,- 
почесною грамотою Верховної Ради України за особливі заслуги перед україн
ським народом. Копії його документів про освіту, наукові ступені, вчені звання, 
особовий листок з обліку кадрів наведені в матеріалах акредитаційної справи.

Д ВН З «П Д ТУ» створено з метою провадження освітньої діяльності, по
в'язаної з підготовкою фахівців з вищою освітою за освітніми рівнями відповід
но до триманих ліцензій.

Згідно свого Статуту, Університет здійснює діяльність в межах прав, що 
передбачені Законом України «Про освіту», інших законодавчих актів та пода
ткових 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 лі
цензій.

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



До складу Д ВН З «ПДТУ» входять; Інститут підвищення кваліфікації; На
вчальний інститут заочного та дистанційного навчання; Навчально-науковий 
інститут металів; Науковий інститут ресурсозбереження; Науковий інститут 
енергозбереження та енергоменеджменту; Сумісний з Інститутом проблем ма
теріалознавства Ім. І.М. Францевича НАН України Навчально-науково- 
ІнновацІйний центр «Сучасні металургійні технології і матеріали»; Сумісний з 
Фізико-технологічнтгм інститутом металів та сплавів НАН  України Навчально-"” 
науково-інноваційний центр «Новітні технології поверхневої модифікації мета
лів та сплавів»; Навчально-науково-інновацІйний комплекс «Нові функціональ
ні матеріали і наукосмнІ технології їх створення І зміцнення»; Проблемна нау
ково-дослідна лабораторія з розробки процесів і апаратів для боротьби із забру
дненням атмосфери І утилізації відходів металургійних заводів; Галузева нау
ково-дослідна лабораторія з наплавлення; Випробувальна лабораторія з техніч
ної діагностики; Науково-навчальний центр «Технорееурс»; Центр комерціалі
зації і трансферу технологій; Регіональний навчальний центр бізнес-навичок; 8 
факультетів - соціально-гуманітарний, металургійний, економічний, енергетич
ний, машинобудування та зварювання, інженерної та мовної підготовки, факу
льтет транспортних технологій, факультет інформаційних технологій; три ко
леджі - Маріупольський машинобудівний коледж Д ВН З «ПДТУ», (наказ від 
29.09.2010 року №  12L3 - 0.5); Маріупольський коледж Д ВН З «ПД ТУ» (наказ від-
22.04.2009 року №  94 - 05, наказ Міністерства освіти і науки України № 331 від
16.04.2009 року «Про реорганізацію структурних підрозділів ПДТУ»); Маріу
польський механіко-металургІйний коледж (наказ від 18.1 1.2010 року №  176 - 
05); підготовче відділення.

В університеті діють: аспірантура, докторантура, три спеціалізовані вчені 
ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Випускники Д ВН З «ПД ТУ» працевлаштовуються на підприємства Украї
ни на 85 % . Диплом університету визнається за кордоном.

Частка співробітників Д ВНЗ «ПДТУ», які мають ступінь, вчене звання, 
досягає 71.0 % .

Висока якість навчання забезпечується сучасною обчислювальною техні
кою та комп’ютерними мережами, навчальними лабораторіями, Інформаційним 
комп'ютерним центром, бібліотекою університету.

Іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитках університету на

За 88 років діяльності університетом підготовлено більш ніж 50 тисяч ви
сококваліфікованих фахівців, видано понад 200 монографій, підручників і на
вчальних посібників. Вчені університету - автори багатьох винаходів, мають бі
льше 2000 патентів і авторських свідоцтв.

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

Випускаючою кафедрою здобувачів другого (магістерського) рівня за спе
ціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті) є ка
федра «'Іехнології міжнародних перевезень і логістики», яка має багату, більш 
ніж 15-рІчну історію.

100 % .



З 2015 року більше 80 магістрів здобули освіту за спеціальністю 8.07010101 
«Транспортні системи», середній бал захищених магістерських робіт переви
щує 4,0.

Запит підприємств на випускників спеціальності 275 «Транспортні техно
логії (на автомобільному транспорті)», освітньо-професійної програми «Ор
ганізація міжнародних перевезень» відповідає 100 %  від випуску. Випускники 
кафедри технології міжнародних перевезень і логістики працюють на провідних 
підприємствах і наукових закладах за отриманою спеціальністю і займають по
сади керівників підприємств і підрозділів.

Тема НДР: «І-мплементація парадигми еітілогіетичних рішень ефектив
ної транспортної мережі в умовах раціонального природокористування», но
мер державної реєстрації: 0 S131J001330.

Навчаючись на кафедрі технології міжнародних перевезень і логістики, 
студенти старших курсів приймають участь в науковій роботі кафедри відповід
но до транспортного напрямку.

У виконанні науково-дослідницької роботи приймають участь талановиті 
студенти, найбільш здібних з них кафедра рекомендує до вступу аспірантури.

Результати наукової роботи відтворені в публікаціях у вигляді наукових 
статей, докладів на конференціях. Викладачі кафедри постійно беруть участь в 
роботі наукових конференцій різного рівня від міжнародних до регіональних, 
залучаючи до них студентів та аспірантів.

Значні об'єми виконаних теоретичних і експериментальних дослі
джень і їх позитив-Ш результати створили добру основу для підготовки на 
кафедрі висококваліфікованих наукових кадрів з організації міжнародних пе
ревезень. Основним напрямком наукових праць і захищених дисертацій є пі
двищення ефективності транспортних технологій на основі системного підхо
ду, застосування логістичних принципів І вдосконалення систем управління 
транспортом.

На період до 2020 року планується захист 1 докторської і 2 кандидатських 
дисертацій.

Кафедра підтримує гієні зв'язки з науковими та навчальними установа
ми, як в Україні, так і за кордоном: Запорізький національний технічний універ
ситет (м. Запоріжжя); Харківський національний університет міського госпо
дарства імені О.М. Бекетова (м. Харків); Національний транспортний універ
ситет (м. Київ); Національний авіаційний університет (м. Київ); Silesian 
University of Technology (c, Katowice, Poland), University of Paderborn (c, 
Paderborn, Germany).

В підготовці фахівців за освітньо-професійною програмою «Організація 
міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на авто
мобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» за другим (магістерсь
ким) рівнем бере участь 10 викладачів Д ВН З «П Д ТУ» з 4 кафедр університету. 
Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин, складає 100 % , з яких 
4 особи - доктори наук (40 % ), 6 осіб - кандидати наук (60 % ), Базова освіта ви
кладачів, які здійснюють навчальний процес з підготовки фахівців за другим



(магістерським) рівнем зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на авто
мобільному транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація міжна
родних перевезень» в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які вони ви
кладають, а також підтверджується проходженням підвищення кваліфікації.

Подані копії засновницьких документів підтверджено наявністю оригіна
лів.

Після перевірки документів ЗВО  експертна комісія констатує, що Держа
вний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний універси
тет» має IV  рівень акредитації, що дозволяє здійснювати підготовку здобувачів 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною про
грамою «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспорт
ні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт» в 
м ежах л і це нзі й н о го-обся г-у- -

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

2. Формування контингенту студентів другого (магістерського) рівня 
за освітньо-професійною програмою «Організація міжнародних переве
зень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному тран
спорті)» галузі знань 27 «Транспорт»

В  своїй профорієнтаційній роботі кафедра технології міжнародних пере
везень і логістики керується Умовами прийому до закладів вищої освіти Украї
ни поточного року, Правилами прийому до Д ВН З «ПДТУ», затвердженими в 
установленому порядку.

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

До магістратури приймають на основі рівня «бакалавр» за умови успіш
ного проходження вступних випробувань з урахуванням середнього балу дода
тку до диплому. Вступні іспити складають у формі тестування зі спеціальності 
та іноземної мови. Питання до випробувань зі спеціальності розробляються 
провідними викладачами кафедри технології міжнародних перевезень І логіс
тики.

У  2018-2019 навчальному ропі на першому курсі навчаються 25 магістрів 
денної та 13 магістрів заочної форм навчання, на другому курсі, відповідно 19 
та 4 магістри.



Планування набору студентів кафедрою здійснюється з урахуванням пот
реб підприємств та організацій міс та та ретіопу.

Інформація про освітньо-професійну програму «Організація міжнародних 
перевезень» 275 «Транспортні технології (па автомобільному транспорті)» га
лузі знань 27 «Транспорт», умови і правила прийому до універси тету розміщена 
на офіційному сайті університету у розділі «А Б ІТ У Р ІЄН Т » : 
http://pstLi.edu/uk/ahitur/

Кафедрою розроблено інформаційний пакет, що містить повну інформа
цію про заклад вищої освіти, про випускову кафедру , на базі якої здійснюється 
підготовка фахівців за другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною 
програмою «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транс
портні технології (па автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транс
порт». Зазначена інформація наведена на web - сторінці кафедри сайту Д ВІ ІЗ 
«І ІД ТУ», інформація відображається у засобах масової інформації. Друковані 
матеріали (буклети, лисіівки) про Д ВІ 13 «І ІД ТУ», окремі спеціальності, в т.ч. 
підготовку фахівців 5а другим (магістерським) рівнем за освітньо-професійною 
програмою «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транс
порті і і технології (па автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транс
порт» видаються кожного року перед початком агітаційної компанії, дня відк
ритих 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 виробницт
ва кафедра активно підтримує контакти з підприємствами міста, регіону, відслі
дковує їх потреби, застосовує зворотні зв'язки з випускниками. Крім того, кафе
дра активно приймає участь у розвитку дистанційного кавчання в університеті. 
Це дозволяє їй збільшувати загальну кількість студентів, прийнятих на спеціа- 
льніеі і», за рахунок слухачів відділення дистанційного навчання.

Висновок: Експертна комісія встановила. що формування контингенту 
ідобувачів вищої освіти в Д В ІП  «Приазовськиіі державний технічнії)/ універ
ситет» здійснюється відповідно чинних нормативних документів Міністерст
ва освіти і науки України. Зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи  
сприяють позитивній динаміці у  формуванні контингенту студентів освітньо- 
професійної програми «Організація між народних перевезень» спеціальності 
275 « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» .

3. Зміст підготовки здобувані в вищої освіти другого (магістерського) 
рівня за оспітньєьпрофссіиною програмою «Організація міжнародних пе
ревезень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт»

Освітній протес підготовки здобутзачів освітньо-професійної програми 
«Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні техпсі

л о ї  ії (па автомобільному транспорті)» здійснюється відповідно до нормативних 
вимог.

http://pstLi.edu/uk/ahitur/


Навчальний план, за яким навчаються магістри спеціальності 275 «Тран
спортні технології (на автомобільному транспорті)», складений за типовою фо
рмою Міністерства освіти і науки України відповідно до чинної освітньо- 
професійної програми, затверджений Вченою Радою Д ВН З «ПДТУ», підписа
ний ректором. Тер win навчпнпя - І рік, 4 місяці. Навчальний план складається з 
90 кредитів С КТС  (один кредит СКТС  дорівнює ЗО годинам), включає комплекс 
нормативних і вибіркових навчальних дисциплін, структурований за циклами: 
дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки (9 кредитів, 270 
академічних годин), дисципліни фундаментальної, природничо-наукової та за
гально-економічної підготовки (10 кредитів, 300 академічних годин) і профе
сійно-практичної підготовки (41 кредит, 1230 академічних години), їх кількість 
на навчальний рік не перевищує шістдесят. На переддипломну практику відве
дено 9, а на виконання магістерської роботи - 21 кредит ЄКТС .

Зміст навчального плану відповідає державним вимогам щодо підготовки 
висококваліфікованих фахівців, оскільки поєднує в собі дисципліни професій
ної та практичної підготовки, так І дисципліни соціально-гуманітарної та еко
номічної підготовки. Навчальний план враховує потреби ринку праці і особис
тості шляхом включання.дисциплін, пов’язаних з необхідністю швидкої соцІа-~ 
льної 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 безпе
рервності навчання, наступності та ступеневості підготовки магістрів з І спеціа
льності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» після ви
вчення дисциплін плану підготовки бакалаврів. Послідовність викладення спе
ціальних дисциплін враховує вимогу поступового накопичення знань, необхід
них для подальшого засвоєння комплексних дисциплін.

Ви кладачами кафедри організація міжнародних перевезень і логістика ро
зроблені навчальні та робочі програми дисциплін за навчальним планом. Зміст 
програм відповідає вимогам щодо набу'пя студентами обсягу знань, компетен
тностей та навичок,необхідних для успішної діяльності у освітніх І наукових- 
установах, промислових підприємствах І організаціях.

Переддипломна практика є складовою частиною освітнього процесу І по
чатковим етапом магістерської роботи. Основна мета практики - поглиблення і 
розширення знань, компетенцІй, набутих протягом навчання, розвиток навичок 
самостійного вирішення практичних і наукових завдань.

На кафедрі розроблена програма науково-дослідної практики та методич
ні вказівки для її організації, виконання, оформлення звіту. Місця для прохо
дження практики визначаються згідно угод з організаціями і підприємствами 
регіону.

Копія навчального плану здобувані в вищої освіти на 2017-2018 навчаль
ний рік, пояснювальна записка до навчального плану, освітньо-професійна про
грама надані в акредитаційній справі.



Висновок. Комісія перевірила наявність концепції спеціальності, освіт
ньо-професійної програми, навчального плану підготовки збобувачів вищої 
ос віти, навчальних, робочих програм, пакетів комплексних контрольних робіт з 
дисциплін навчального плану та відзначає відповідність змісту підготовки ма
гістрів зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному тра
нспорті}» освітньо-професійної програми «Організація між народних переве
зень» державним вимогам.

4. Кадрове забезпечення навчального процесу другою (магістерсько
го) рівня за освітньо-професійного програмою «Організація міжнародних 
перевезень» 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 даймі з ЄДЕБО , перевірила достовірність наведеної в ак
редитаційній справі інформації про якісний склад науково-педагогічного пер
соналу Д ВН З « ІЇД ТУ», який забезпечує освітній процес зі спеціальності 275 
«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійної 
програми «Організація міжнародних перевезень». Аналіз перевірених докумен
тів показує, що структура кадрового потенціалу науково-педагогічних праців
ників, які забезпечують підготовку магістрів, відповідає нормативам.

Згідно з навчальним планом навчальний процес підготовки фахівців за 
другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті)за освітньо-професійною програмою «Організація 
міжнародних перевезень» здійснює 10 викладачів з 3-х кафедр університету.

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

Серед професорсько-викладацького складу 4 доктора наук, професори та 
6 кандидатів наук, доцентів (табл. 4.1 та 4.2). Базова освіта викладачів, які здій
снюють навчальний процес з підготовки фахівців за другим (магістерським) рі
внем Із спеціальності 275 Транспортні технології (на автомобільному транспор
т н а  освітньо-професійною програмою «Організація міжнародних перевезень» 
в повній мірі відповідає профілю дисциплін, які вони викладають, а також підт
верджується проходженням підвищення кваліфікації професорсько- 
викладацького составу відповідно.

Штат кафедри професорсько-викладацького складу укомплектований по
вністю.
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Таблиця 4.1
Якісний склад проектної трупи освітньо-професійної 

програми «Оргаиічація міжнародних перевезень» іч спеціальності 
275 Транспорті технолоїії(на автомобільному транспорті)

.." 1
1 Ірїзвише. ім я.

по батькові керівника іа членів 
проектної групи

1 Іаммснування посади, 
місце роботи

Вілпові,шість Ліцензійним умова, т о  за
тверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від ЗО грудня 2015 р. №1187 
(в редакції постанови Кабінету міністрів 

України віл 10 травня 2018 р. №347)

Губенко Володимир Костянти
нович

Керівник групи

Професор кафедри техно
лог ії міжнародних пере

везень і лот істики

відповідно до пункту її ЗО:
2): 3): 4); 8); 9): 10): 11): ІЗ): 14); 17) 

Стаж більше 45 років

Лямчін Андрій Олександрович тав. каф. Технологій між
народних перевезеньі

ЛОГІСТИКИ. .TOUCH г

відповідно до пункту її ЗО: 
2): 3): 7): 8): 10): ІЗ): 14); 15) 

Стаж більше 14 років

Ніко.тапіко Ірина Володимирів
на

іон. ка(|). 1 ехнодогці між
народних мере ас ієні» і 

логістики

відповідно до пункту п ЗО: 
2): 3): ІЗ): 14): 15) 

Стаж більше 17 років

Таблиця 4.2
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний про
цес і з оеві і ньо-професійної ирограми «'Органі чація міжнародних перевезень».

і т спеціальнеє і і 2"Ь  1 ранснортні технолої ії (на автомобільному транспорті)

1 Ірпвищс. ім’я, 
по батькові викладача 1 Іаймснуваппя посади

Відповідність -Ліцензійним умова, шо за
тверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від ЗО грудня 2015 р. №  1187 
(в редакції постанови Кабінету міністрів 

України віл 10 іравня 2018 р. №>347)

і *7 *%

Губенко Володимир Костянти
нович

Керівник Гр\ пи

Професор кафедри гсхно- 
догії міжнародних пере

ведень і логістики

відповідно до пункту її 30:
2): 3): 4); 8): 9): 10): 11): ІЗ): 14): 17) 

Стаж більше 45 років

Майорова Ірина Миколаївна Професор кафедри техно
логії міжнародних пере

везень і ІОІ істики

відповідно до пункту' її 30: 
2): 4): 9) 11): 13): 14): 17) 

Стаж роботи більш 14 років

Волошин В'ячсс.тав Сіспанович Ректор ДВІ ГС ІІД  ГУ». 
1 Ірофесор.

відповідно до пункту п 30: 
2). 3). 4). 8). І0 ).ЇІ> . ІЗ). 14) 

С гаж більше 42 років

Колосок Валерія Михайлівна Завідувач кафедри «Тран
спортний менеджмент і 
логістика». 1 Ірофесор

відповідно до пункту п 30:
1). 2)..3). 4). 8). 9). 10). 14), 16) 
Стаж роботи більш 22 років

Лямзін Андрій Олександрович Допет кафедри гехноло- 
і ії міжнародних переве

зень І ЛОГІСТИКИ

відповідно до пункту п 30: 
2): 3): 7): 8): 1 0 );ЇЗ ):’і4): 15) 

Стаж більше 14 років

Пішла* нко Ірина Володимирів
на

Допет кафедри техноло
гії міжнародних переве

день І ДОГ Іе 1 ики

відповідно до пункту н ЗО: 
2): 3): ІЗ): 14): 15) 

Стаж більше 17 років



а

Продовження таблиці 42
1 2

Кіркін Олександр Павлович Доиент кафедри техноло
гії міжнародних переве

зень і логістики

відповідно до пункту п 30:
2). .5); ІЗ); 15)

Стаж більше 15 років

Висоцька Ганна Віталіївна 'Зав. кафедрою перекладу 
* доцент

відповідно до пункту п 30: 
2). 9). 14). 16}, 18) 

Стаж роботи більш 22 років

Лазаренко Лариса Миколаївна Зав. кафедрою Іноземних. 
_  доиент

відповідно до пункту п 30: 
2). 3), 10). 14). 16) 

Стаж роботи більш 30 років

Бурко Вадим Анатолійович Доцент кафедри охорони 
праці та навколишнього 

середовища

відповідно до пункту п 30: 
2). 8), 14); 13); 15)

Стаж роботи більш 14 років

На час роботи експертної комісії у складі випускаючої кафедри технології 
міжнародних перевезень і логістики працюють 9 фахівців: 1 доктор технічних 
наук, І доктор економічних наук, 5 кандидатів технічних наук, І старший ви
кладач та І асистент. Середній вік викладачів - 41,3 роки. 4 викладачі кафедри 
захистили докторські та кандидатські дисертації за спеціальністю 05.22.12- 
Промисловий транспорт. 2 - викладача кафедри захистили кандидатські дисер-_ 
та ції за спеціальністю 05.22.01 - Гране порти і системи. Таким чином, усього ви
кладачів, які мають наукові ступені І вчені звання - 7 осіб або 78%, що відпові
дає загальному нормативному рівню за фахом.

З 2017 року кафедру «Технології міжнародних перевезень і логістика» 
очолює кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент Лямзін Андрій Оле
ксандрович. У 2000 р, закінчив Приазовеький державний технічний університет 
за спеціальністю «Організація перевезень І управління на транспорті». В  2000 
році вступив до аспірантури цього університету за спеціальністю 05.22.12 - 
Промисловий транспорт. У 2008 р. захистив дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук. У 201 1 р. отримав звання доцента кафедри 
технології міжнародних перевезень і логістики. Науково-педагогічний стаж 
становить 15 років. Є  автором більш 70 наукових та методичних праць, у тому 
числі є співавтором двох монографій та трьох навчальних посібників. Активно 
співпрацює з міськтШи органами влади та підприємствами міста в напрямку пі
дготовки фахівців.

Згідно з критеріальними вимогами, частка науково-педагогічних праців
ників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладан
ня лекційних годин фахових дисциплін навчального плану спеціальності, ста
новить 100 % . Базова освіта викладачів, які здійснюють навчальний процес з 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за освітньо-професійною 
програмою «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транс
портні технології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транс-



порт», відповідає црофіллі дисциплін, які вони викладають, а також підтвер-' 
джується проходженням курсів підвищення кваліфікації. Якісний склад викла
дачів, що забезпечують підготовку за освітньо-професійною програмою «Орга
нізація міжнародних перевезень», відповідає встановленим вимогам.

Освітньо-професійна програма «Організація міжнародних перевезень» 
спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» га
лузі знань 27 «Транспорт» розроблена проектною групою у складі кандидата 
технічних наук, доцента ЛямзІна Андрія Олександровича, доктора технічних 
наук, професора Губенко Володимира Костянтиновича, кандидата технічних 
наук, доцента Ніколаєнко Ірини Володимирівни. Усі особи, що увійшли до 
складу робочої групи, працюють у Д ВН З «П Д ТУ» на кафедрі технології міжна
родних перевезень І логістики за основним місцем роботи та відповідають 
встановленим вимогам.

Навчальний процес '^спеціальності 275 «Транспортні технології (за вида-- - 
ми) забезпечується професорсько-викладацьким штатом: Губенко В .К., д.т.н., 
професор (керівник групи); ЛямзІн А.А., к.т.н., доцент, завідувач кафедри тех
нологій міжнародних перевезень І логістики; Парунакян В.Е., д.т.н,, професор; 
Майорова І.М, д.е.н., професор; Берестовой А.М., д.т.н., професор; Бурлакова 
Г.Ю ., к.т.н., доцент; Маслак Г.В, к.т.н., доцент; Кіркін О.П., к.т.н., доцент; Хара 
М.В., к.т.н., доцент; Жилінков О.О., к.т.н; Ніколаєнко І.В, к.т.н., доцент; Помаз
ков М.В., к.т.н, доцент; Воропай В.С., к.т.н; ст. викладач; Мнацаканян М.С., ст. 
викладач; Красулін 0 .0 ., ст. викладач; Сенатосенко В.А., ст. викладач; Україн
ський 0 .0 , ст. викладач. Відсоток викладачів групи забезпечення підготовки 
магістрів за освітньою програмою «Організація міжнародних перевезень», які 
мають науковий ступінь та/або вчене звання становить 76,47%, відсоток викла
дачів, які мають науковий ступінь доктора та/або вчене звання професора дорі
внює 23,5 % .

Усі особи, щб уїлйілііті до складу групи забезпечення, працюють в Д ВН З 
«П Д ТУ» за основним місцем роботи та відповідають встановленим вимогам.

Підвищення кваліфікації викладачів
Більше 90% професорсько-викладацького складу кафедри має базову 

освіту із захистами дисертаційних робіт на отримання відповідних наукових 
ступенів у галузі 'транспорту, а саме 05.22.12 Промисловий транспорт та 
05.22.01 - Транспортні системи.

Наявний план підвищення кваліфікації, стажування з розбивкою за тема
ми затверджується деканом факультету 'транспортних технологій на п'ять років 
з щорічним звітом про їх виконання (розгляд та відображення у відповідних 
протоколах засідань кафедри).

Усі викладачі кафедри згідно із затвердженим графіком кожні 5 років пі
двищують свою кваліфікацію-із використанням різних форм (докторантура, ас-* 
п І ранг ура, стажування на підприємствах, у провідних ЗВО  України та науково- 
дослідних інститутах та ін.). За період 2013 - 2018 рр. підвищення кваліфікації 
пройшли 100 %  викладачів кафедри. Всі документи, що підтверджують прохо-



/з

дження курсів підвищення кваліфікації, знаходяться в особистих справах про
фесорсько-викладацького складу у відділі кадрів Д ВН З «ПДТУ».

Висновок. Кадрове забезпечення кафедри транспортних технологій підп
риємств відповідає державним вимогам провадження освітньої діяльності 
освітньо-професійної програми «Організсщія між народних перевезень» зі спе
ціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за 
другий (магістерським) рівнем вищої освіти.

5. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу дру
гого (магістерського) р івня за освітньо-професійною програмою «Орга
нізація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні техноло
гії (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт»

Д ВН З «1 Іриазовський державний технічний університет» налічує 16 на
вчальних корпусів, 2 гуртожитки, навчальні лабораторії, навчально-спортивний_ 
корпус, профілакторій та" спортивно-оздоровчий табір, мас власні приміщення 
для проведення навчальною процесу студентів денної та заочної форм навчання 
зі спеціальності 275 «Транспорті технології (на автомобільному транспорті)», 
освітньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень ». Мате
ріально-технічна база аудиторій відповідає навчальній програмі, планується її 
поновлення новим обладнанням та приладами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених 
серверів та глобальної комп'ютерної мережі І н тер нет. Рівень комп'ютеризації 
університету у цілому забезпечує потреби навчального процесу та адміністра
тивно-господарського управління.

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

У відповідності'"до вимог навчальних планів кафедра технології мІжнарод-- 
них перевезень і логістики має предметні лекційні аудиторії - 1.310 та 3.509. 
Для читання лекцій кафедра використовує аудиторії з аудиторного фонду уні
верситету, які обладнані необхідними технічними засобами навчання. Для 
практичної підготовки студентів по основних дисциплінах, пов’язаних з органі
зацією перевезень і управління перевізним процесом кафедра має 2 навчальних 
лабораторії. Лабораторія технічних засобів транспорту оснащена макетами І 
діючими моделями рухомого складу, навантажувального обладнання, засобів 
СЦБ - аудиторія 1,214а.Оснащення лабораторій відповідає вимогам якісного 
виконання всіх лабораторних робіт з фахових дисциплін, що викладаються ка
федрою, а також наукових досліджень.

Наявні лабораторії та приміщення кафедри технологій міжнародних пе
ревезень І логістики дозволяють організувати належним чином якісну підготов
ку студентів за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)», освітньо-професійної програми «Організація міжнародних пере
везень». Усі названі приміщення за діючими нормами, за площею, необхідному



устаткуванню, оснащенням технічними засобами навчання повністю відпові
дають існуючим нормам І потребам.

Паралельно з придбанням нового обладнання, кафедра технологій міжна
родних перевезень і логістики проводить роботу по збереженню та модернізації 
наявної лабораторної техніки. Все необхідне технічне обслуговування облад
нання та приладів виконується силами учбово-допоміжного персоналу кафедриг 
На кафедрі існує чітка система обліку та збереження лабораторного устатку
вання, регулярно проводиться інвентаризація, за результатами якої не виявлено 
будь-яких порушень.

Висновок. Експертна комісія вважає, що рівень матеріально-технічного 
забезпечення навчального процесу у  П Д Т У  в цілому і зокрема - зі спеціальності 
275 « Транспортні технології (на автомобільному транспорті)», освітньої про
грам и « Організація м і ж  нароби их перевезень » дозволяє збі йснювати якісну п ід- 
готовку фахівгцв за О К Р  «магістр».

6. Інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої осві
ти другого (магістерського) рівня за освітиьо-професійною програмою 

«Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні те
хнології (на автомобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт»

інформаційне забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти є 
основною функцією науково-технічної бібліотеки Д ВН З «ПД ТУ» (НТБ). Сфо
рмована цілісна система наукових інформаційних джерел та Інформаційна мо
дель наукових комунікацій у вигляді електронних ресурсів, здійснюється Інфо
рмаційно-аналітичне опрацювання інформації, проводиться ЇЇ структурування, 
надається доступ до Існуючих інформаційних джерел.

Для якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб корис
тувачів впроваджена модель сучасної бібліотеки закладу вищої освіти, яка по
єднує: традиційні фонди та послуги; електронний каталог бібліотеки, в тому 
числі віддаленого та он-лайн доступу, що поступово трансформується в елект
ронну бібліотеку; власні-Іитерпет-ресурси відкритого доступу; засоби доступу^ 
до передплатних, тестових або корпоративних бібліотек та баз даних; віртуа
льні довідкові служби; служби формування цифрових копій, електронна доста
вка документів та міжбібліотечний абонемент; віртуальні інформаційні або біб
ліографічні 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 одн
им ці.

У складі електронної бібліотеки університету реалізовано наступний ін
формаційний сервіс:

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



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

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

копичуй ьея, зберігається, розповсюджується га габсзпечується постійний і на
дійний доступ до повних текстів наукових публікацій викладачів нашого вузу;

- сайт II ГЬ ІГ Д Т У , на яком) розмішені навчальні та наукові інформа
ційні ресурси віддаленого Досмуну.

На сьогодні сайт навчально-методичних матеріалів (http://iimm.psUi.edu) 
налічує понад 10 ()()() документів. Сайт працює в оболонці програмного забез
печення OS расе, яке дозволяє здійснювати пошук і структуруваипя інформації 
за ключовими словами, автором, назвою, роком га видом видання, факульте- 
юм, кафедрою.

Офіційний сайт бібліотеки ІІД Т У  (http://nlb.pstu.edu) - це інтерактивна 
платформа для іиформаційпо-ресурспого забезпечення освіт и і науки універси
тету. Зокрема, па сайті розмішено етруктуровапий список з 420 електронних 
наукових журналів відкритого доступ) з прямими посиланнями на архіви, на
ведений перелік посилань до офіційних сайтів патентної та правової інформа
ції. інших освітніх ресурсів.

Завдяки участі університету \ проекті I I ihl kr «Електронна бібліотека 
України» науковці закладу-вищої освіти отримують доступ до англомовної па
чкової інформації. Упродовж 2013-2017 р.р. був наданий і ріал доступ до більш 
ніж 20 баз даних наукової інформації. У  2017 році ІІД Т У  отримав доступ до 
міжнародних баз даних Scopus га Web of Science.

До нослут користувачів два абонементи та чотири читальних зали па 300• • • тпосадкових місць. Загальна площа приміщень бібліотеки становить 2021,0 м". у 
тлі.: для зберігання фондів - 567.0 м . для обслуговування користувачів -  1320.1

Навчальний процес забезпечено переліком фахових видань у кількості 12 
одиниць, що перевищує існуючі нормативи.

В університет і організовані електронні читальні зали для самостійної ро
боти викладачів, співробітників і студентів з метою надання доступу до інфор
маційних ресурсів, що мають наукове і освітнє значения, довідково- 
бібліографічної. факхографічпої га повпотекстової інформації, а також для про
ведення занять з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Електрон
ні читальні зали розташовані в навчальних корпусах університету і мають у 
свосмч складі понад 70 автомат изованих робочих місць.

Електронна бібліотека заклад) вищої освіти сприймається сьогодні кори
стувачами як унікальний ресурс, який розширює їх доступ до необхідної інфо
рмації. Викладачі, студенти і співробітники бібліотеки бачать великий потенці
ал електронної бібліотеки в забезпеченні віддаленого доступу до різноманітних 
форм навчальних га наукових видань. Одним з переваг електронних бібліотек є 
можливість цілодобового доступ) до каталог) і пошютскстових ресурсів. За
вдяки новим технолої іям бібліотека працює у режимі 24/7.

м~.

http://iimm.psUi.edu
http://nlb.pstu.edu


Висновок. Стан організаційного, навчально-методичного і інформацій
ного забезпечення навчального процесу здобувачів вищої освіти освітньо- 
професійної програми «Організація між народних перевезень» спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» другого (магі
стерського рівня) відповідає державним вимогам з акредитації.

7. Навчально-методичне забезпечення другого (магістерського) рі
вня за освітньо-професійною програмою «Організація міжнародних пере
везень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» галузИшань-2 1 «Транспорт»

Навчальний процес підготовки магістрів за спеціапьністю275 «Транспор
тні технології на автомобільному транспорті)», здійснюється на основі освіт
ньої програми «Організація міжнародних перевезень» та навчального плану, 
що розроблені та затверджені згідно діючих норм та вимог Міністерства освіти 
І науки України.

Освітній процес в Д ВН З «ПД ТУ» забезпечений розкладом навчальних 
занять; індивідуальними планами студентів, графіками виконання і захисту ку
рсових робіт, магістерських робіт; графіками проведення консультацій; розкла
дами екзаменів.

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

По кожній з дисциплін кафедри технологій міжнародних перевезень і ло
гістики розроблені пакети навчально-методичної документації, які включають 
програми дисциплін, робочі програми, методичні рекомендації до лаборатор
них робіт, практичних занять, до виконання курсових робіт та проектів та магі
стерської 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, мето
дичними вказівками, у 'тому числі для курсового проектування, проходження 
практик, ви конай нж-магіет-ере-ьких робіт реалізується кафедрою технологій мі
жнародних перевезень і логістики на плановій основі із щорічним складенням 
відповідного плану та періодичним розглядом його виконання на засіданнях 
кафедри. Забезпеченість навчального процесу навчально-методичною докумен
тацією складає 100%.

На кафедрі технологій міжнародних перевезень і логістики сформовано 
комп’ютерний фонд електронних варіантів методичних розробок, який налічує 
201 одиниці, в тому числі 1 підручник, S термінологічний словник, 6 навчаль-



я

них і методичних посібників, 32 конспекти лекцій, 74 робочих програм та 
програм дисциплін, в тому числі програм практик, 41 методична розробка до 
виконання лабораторних робіт і проведення практичних занять, 37 - до самос
тійної роботи студентів, 7 методичних розробок з курсового проектування.

На платформі M O O D LE розміщено матеріали дистанційних курсів дру
гого (магістерського) рівня за освітньо-професійною програмою «Організація 
міжнародних перевезень», до яких входять програми курсів, лекційний матері
ал, практичні завдання, контрольні питання, тестові завдання.

Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить навчально- 
методичні матеріали з навчальних дисциплін навчального плану здобувані в 
вищої освіти освітньо-професійної програми «Організація міжнародних переве
зень», в тому числі в системі дистанційного навчання (мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін) ІОО.%* що на 40 %  перевищує нормативний показник. -

Викладачі кафедри технології міжнародних перевезень і логістики впро
ваджують у освітній процес сучасні технології, а саме: використання мульти
медійних презентацій та навчальних фільмів при читанні лекцій, дистанційних 
курсів, розроблених на платформі M O O D LE, застосування програмного забез
печення при виконанні лабораторних, курсових, магістерських робіт.

Висновок. Стан організаційного та навчально-методичного забезпечення 
навчального процесу здобувайіе вищої освіти освітньо-професійної програми 
« Організація між народних перевезень» відповідає нормативним вимогам.

8. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності Дер
жавному вищому навчальному закладі «ГІриазовський державний тех
нічний університет»

В  ході проведення експертизи комісія відзначила, що внутрішня система 
забезпечення якості освітньої діяльності у Д ВН З «П Д ТУ» базується на прийня
тому 01 липня 2014 р. Законі України «Про вишу освіту», нормативно-правових 
документах Міністерства освіти та науки України та Стандартах і рекомендаці
ях щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти (ESG ), ух
валених 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 пос
тійного підвищення якості освіти та забезпечення її офіційного статусу; розро
блення механізму періодичного перегляду, моніторингу та вдосконалення на
вчальних програм; розроблення та реалізація системи оцінювання знань; визна
чення та реалізація процедур, які засвідчують відповідну кваліфікацію і висо
кий фаховий рівень-® и клала ч-і в; забезпечення на достатньому рівні навчально- 
методичними матеріалами і навчальними приміщеннями, які відповідають про
грамним вимогам викладання.

У Д ВН З « Г ІД ГУ» розроблені, запроваджені та використовуються інфор
маційні системи збирання, аналізу і використання об'єктивної Інформації для 
ефективного управління навчальними програмами. На сайті університету ве-



деться публікування найновішої та об'єктивної інформації про навчальні про
грами, умови отримання академічних ступенів, системи оцінювання та атеста
ції. ~ '

У  Д ВН З «ГІД ГУ» на постійній основі діє комісія з оцінювання педагогіч
ної майстерності викладачів, робота якої направлена на підвищення якості осві
тнього процесу.

В університеті впроваджено систему рейтингової оцінки професорсько- 
викладацького складу за основними напрямками діяльності: навчальна, мето
дична, наукова, виховна та організаційна робота.

Студентам надаються можливості для розвитку професійних базових на
вичок та особистісного прогресу. Такі можливості враховані у програмах та за
кладені 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 публікштію-чі гко сформульованих очікуваних навчальних ре-- 
зультатів;

- уважне ставлення до побудови освітиьо-кваліфікаційної програми- 
лереліку 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, підт

римання їхньої актуальності та попиту на них створені механізми, які включа
ють:

- порядок розробки і формулювання очікуваних цілей І результатів на
вчання;

- офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щодо ство
рення освітньо-професійних програм, навчальних планів і навчальних 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, на
вчальних планів І навчальних програм дисциплін;

- умови реалізації Освітньо-професійних програм підготовки, їхня забез
печеність відповідними навчальними ресурсами;



- аналіз ефективності реалізації' навчальних програм, моніторинг успіш
ності та досягнень студентів;

- розробку процедур регулярного періодичного перегляду програм за уча
стю працедавців, студентів та Інших зацікавлених сторін.

- офіційно затверджені рекомендації та нормативні вимоги щодо прохо-_ 
дження процедури перевірки програмою «антіплагіат» магістерських робіт.

Д ВН З «П Д ТУ» успішно пройшов аудит наглядовим суспільством «Т Ю Ф  
НОРД» (Німеччина) і отримав міжнародні сертифікати, що підтверджують від
повідність системи менеджменту університету вимогам стандартів ISO  9001 
(менеджмент якості) і ISO  14001 (менеджмент навколишнього середовища). 
Д ВНЗ «П Д ТУ» - єдиний ВНЗ в Україні, який має сертифікати відповідності ві
дразу двом міжнародним стандартам.

Для забезпечення якості вищої освіти в Д ВН З «ПД ТУ» створено компле
ксну систему нормативної документації регулювання освітньої діяльності, яка 
включає традиційні підходи, що склалися в університеті, використовуючи про
гресивний досвід зарубіжних освітніх систем та спираючись на розроблені Є в 
ропейською Асоціацією з гарантування якості у вищій освіті стандарти забез
печення якості вищої осві ти.

Висновок. Комісія дійшла висновку, що забезпечення європейських стан
дартів якості вищої освіти в Д В Н З  «П Д Т У » розглядається в контексті розбу
дови системи забезпечення її якості шляхом посилення наукової складової на
вчального процесу та впровадження інноваційних технологій. Пропонуються 
напрями реалізації стандарту, які сприятимуть ефективному функціонуванню 
системи забезпечення якості вищої освіти.

Експертна комісія констатує, що основні складові системи внутрішньо
го забезпечення якості освітньої діяльності у  Д В П З  «П Д Т У » розроблені І за
безпечують здійснення комплексної оцінки якості навчальної робот и, рейтин- 
гування науково-педагогічних працівників І студентів, запобігають академіч
ному плагіату у  наукових працях працівників.

9. РезультатиД)світаьої/йяльносіі спеціальності 275 «Транспортні те-- 
хнології (на автомобільному транспорті)» освітньо-професійної програми 
«Організація міжнародних перевезень»

Другий (магістерський) рівень підготовки за освітньо-професійною про
грамою «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспорт
ні технології (на автомобільному транспорті)»галузі знань 27 «Транспорт» оці
нено на підставі результатів виконання студентами комплексних контрольних 
робіт (К К Р ), експертизи курсових робіт, результатів екзаменаційної сесії, що 
передувала акредитації.

Пакети К К Р  сформовані робочою групою, відповідно до типових вимог 
щодо складу, змісту та порядку їх розробки (схвалені Вченою радою універси
тету від 31.08.2018 р., протокол №  2 та затверджені ректором).



Таблиця 9.1
І Іорівняльна відомість результатів самоаналі з  та комплексних контрольних робіт перевірки рівня знань студентів осві
тньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспорті технології (на авто

мобільному транспорті)» галузі знань 27 «Транспорт»
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До кожного пакет  К К Р  розроблено кри терії оцінювання з урахуванням 
специфіки навчальної дисципліни сформовані ККР :

- охої иною і ь 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 мінімум} непродуктивні виграти часу па до

поміжні операції, проміжні розрахунки та ін.;
- використовують відомі студентам терміни, назви, позначення.
І Іід час роботи експертної комісії в порядку аналізу якості підготовки фа

хівців буди проаналізовані результати самоаналізу К К Р  за цими ж дисципліна
ми. Результати цих контрольних заходів, а також результати останньої екзаме
наційної сесії наведе і н-т відповідних таблицях акредитаційної справи.

Показники абсолютної успішності, а також якості навчання за підсумка
ми попередньої перед виконанням К К Р  екзаменаційної сесії з іих же дисциплін 
становили :

. з фундаментальних дисциплін 100% (якість 6 3 ,2 % )

. з нрофесійно-орігнтованих дисциплін 100 %  (якість 71,1 % ).
Аналіз показників успішності студентів як при виконанні ККР, гак і за під

сумками екзаменаційної сесії, свідчить, що абсолютна успішність, а також 
якість навчання відповідають акредитаційним вимогам і загальним тенденціям 
навчального процесу. В  присутності експертної комісії проводилась перевірка 
показників успіпшосіі магістрів групи ОМІ 1-І 7-М з дисциплін: «Методи науко
вих досліджень». «Ризик-меїіеджмеїті у логістиці». «Оптимізаційиі процеси в 
транспортному середовищі» результати К К Р  наведені втабл. 9.1.

Вагомою складовою частиною підготовки фахівців с курсове проектуван
ня. За період навчання студен і и виконую ть один курсових проект з дисципліни 
«Інтегровані транспортні системи». Розгляд курсових проектів показав, що во
ни цілком відповідаю і ь змісту осві тньої програми спеціальнос тей, на 100 %  за
безпечені навчально-методичною документацією, програмами, комп'ютерними 
класами тощо. Курсові проекти виконані на підставі фактичних матеріалів під
приємств. Матеріали курсових проектів використовуються у подальшому дип
ломному проектуванні. Успішність виконання курсових проектів та магістрів 
за останні роки не знижується і у середньому складає 100% при середній якос
ті 75 % .

Проведено вибірковий аналіз курсових проектів, результати якого засвід
чує тій факт, що темаїнка проектів відповідає спеціальності 275 «Транспортні 
технодої ії (на автомобільному транспорті)».

І кспертпа комісія проаналізувала зві ти з переддипломної практики магіс
трів групи О М І 1-17-М за 2018-2019 н.р. та відмічає, що зміст відображає основ
ні положения програми переддипломної практики, повністю проведений аналіз 
транспортної ділянки підприємств і організацій, наведені результати розрахун
ків і обгрунтовані висновки, вносяться пропозиції студентів щодо покращення 
діядьпосіі бази практики.

За результатами укладення угод на проходження переддипломної практи
ки кафедра проводить роботу з форму вання замовлень від організацій, підпри-



ємств та установ щодо сприяння забезпечення робочими місцями майбутніх 
випускників епеціадьггаетг 275 '«Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)».

За результатами проходження переддипломної практики абсолютна ус
пішність та якість навчання склала - 100% І 100%, відповідно.

Для проведення державної атестації навчальним планом передбачено за
хист магістерських робіт. Всі магістерські роботи кафедри виконуються за акту
альною тематикою, з достатнім науково-практичним рівнем. Оформлення від
повідає вимогам. Абсолютна успішність та якість навчання склала - 100% і 
88,2 %  відповідно за результатами захисту магістерських робіт. З метою переві
рки було перевірено тематика магістерських робіт.

Відзначається що тематика магістерських робіт розробляється професор
сько-викладацьким складом кафедри технології міжнародних перевезень і логі
стики Із затвердженням протоколом засідання кафедри. Здобувані другого (ма
гістерського) рівня ви то ї освіти.за освітньо-професійної програми «Організація 
міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні технології (на авто
мобільному транспорті)» обирають теми робіт, керуючись власними науковими 
уподобаннями, порадами наукових керівників та наявними листами - запитами 
підприємств. Аналіз тематики, якості виконання випускних робіт магістрів 
денної форми навчання виявив, що тематика випускних робіт магістрів є актуа
льною і відповідає сучасному рівню розвитку транспортних технологій проми
слових підприємств. Результати багатьох робіт оприлюднені 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 об
грунтованість наукових положень та відображають результати, що в сукупності 
вирішують поставлені перед дослідження завданням. Аналіз змісту магістерсь
ких робіт обраних для ознайомлення дозволяє зазначити, що всі роботи підго
товлені 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 Д ЕК  мають конструктивний характер, спрямований 
на підвищення якості магістерської роботи в цілому.

Аналіз даних про працевлаштування випускників попередніх випусків за 
спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» 
освітньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень» свід
чить про працевлаштування на рівні [00%. Це пов’язано з розвинутим ринком 
праці регіону та сталим розвитком провідних підприємств у регіоні.

Висновки. Результати проведених контрольних заходів щодо перевірки 
знань здобувані в другого (магістерського) рівня вищої освіти з освітньо- 
професійної програм ії~< Орган Пай і я між народних перевезень» спеціальності 
275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»галузі знань 27 
« Транспорт» під час роботи експертної комісії свідчать про те, що показники 
успіш ност і та якості виконання комплексних контрольних робіт  з навчальних 
дисциплін знаходяться на рівні, який відповідає акредитаційним вимогам. Роз



біж ності в показниках успіш ност і та якості виконання комплексних контро
льних робіт при прове Овні самоаналізу та під час проведення зрізів знань екс
пертною комісію знаходиться в меж ах допустимих відхилень.

Проведений експерта»т аналіз виконання студентами звітів з переддип
ломної практики, підготовлених до захисту магістерських робіт  свідчать про 
високий рівень підготовки фахівців другого (магістерського) рівня освітньо- 
професійної програми << Організація міжнародних перевезень» спеціальності 
275 в Транспортні технології (на автомобільному транспорті)ягалузі знань 27 
« Транспорт».

10. Загальні висновки і пропозиції

На підставі проведеної акредитаційної експертизи освітиьо-професійної 
«Організація міжнародних перевезень» спеціальності 275 «Транспортні техно
логії (на автомобільному транспорті)»галузі знань 27 «Транспорт» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти у Д ВН З «ГІДТУ» експертна комісія відзна

1. Освітній процес у Д ВН З «ГІДТУ» і на кафедрі технології міжнародних 
перевезень І логістики здійснюється згідно концепції освітньої діяльності, осві
тньо-професійної програми, навчальних планів, вимог нормативних документів 
та навчально-методичних документів вищої освіти. У групу забезпечення з роз
робки освітньо-професійної програми увійшли 17 осіб: 3 доктори технічних на
ук, професори та ! доктор економічних наук професор, 9 кандидатів технічних 
наук, доценти, 4 старших викладача, Науково-педагогічний стаж членів групи 
забезпечення перевищує 10 років. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень» спеціа
льності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» відпові
дає встановленим вимогам. Навчальні І робочі плани освітньо-професійної про
грами «Організація міжнародних перевезень» включають комплекс норматив
них і вибіркових навчальних дисциплін (загалом 12 дисциплін, переддипломна 
практика І виконання'магістереької роботи), їх складено відповідно до чинної 
освітньо-професійної програми. Термін підготовки здобувачів спеціальності 
«275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» складає І рік 4 
місяці, навчальний час становить 90 кредитів ОКТС.

2. Всі викладачі дисциплін за навчальним планом мають відповідний нау
ково-педагогічний стаж, науковий ступінь і вчене звання, що значно переви
щує 60 - відсотковий показник, Викладачі мають високий рівень активності, 
який засвідчується виконанням не менше чотирьох показників п. ЗО Ліцензій
них умов. Кадрове забезпечення кафедри технології міжнародних перевезень і 
логістики відповідає вимогам провадження освітньої діяльності здобувачів ви
щої освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (на автомобільному 
транспорті)» освітньо-професійної програми «Організація міжнародних пере
везень» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти. Кваліфікація науково- 
педагогічних працівників Університету і кафедри забезпечує високий рівень пі
дготовки здобувачів.

чає:



3. В Д ВП З «І ІД ГУ» проводиться постійна робота з вдосконалення матері
ально-технічного забезпечення освітнього пронесу. Забезпеченість приміщен
нями лля навчання складає 6,65 \г/па одну особу, що більш ніж 2 рази пере
вищує нормативний показник. Кафедра технології міжнародних перевезень і 
логістики мас в своєму розпорядженні 2 предметні аудиторії, які оснащені му
льтимедійним обладніГПня.\г:~ І'навчальну лабораторію з сучасним обладнан
ням: 2 спеціалізовані комп'ютерні лабораторії. Лабораторна база та дослідни
цьке приладдя кафедри постійно оновлюється. Таким чином, кафедра техноло
гії міжнародних перевезень і логістики мас необхідні засоби навчання, а існую
ча матеріально-технічна база університету відповідає вимогам для підготовки 
магістрів за освітньо-професійною програмою «Організація міжнародних пере
везень» зі спеціальності 275 «Транспорті технології (на автомобільному тран
спорті)».

4. Дисципліни начального плану підготовки магістрів забезпечені про
грамами. В репозитарії науково-технічної бібліотеки Д ВІ ІЗ «І1ДТУ» розміщені 
навчально-методичні комплекси дисциплін. У комп'ютерних класах навчання 
відбувається з використанням інтерпет-технодопй, мультимедійних систем, си
стеми дистанційного навчання Moodle. кількість комп'ютерних місць па 100 
сілдентів складає 13.5'.-забезпеченість мультимедійним обладнанням для одно- 
частого користування в навчальних аудиторіях Університету становить 45,3%. 
Таким чином, стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення на
вчального процесу здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Організація міжнародних перевезень» зі 
спеціальності 275 «Транспортні технології ( па автомобільному транспорті)» ві
дповідає Ліцензійним у мовам та Державних вимог щодо акредитації.

5. Якість підготовки здобувані в другого (магістерського) рівня вищої 
освіти зі спеціальності 275 «Транспортні технології (па автомобільному транс
порті)» освітньо-професійної програми «Організація міжнародних перевезень» 
відповідає вимогам системи вищої освіти. Підставами для акредитації є те, що 
кадрове, навчально-методичне, технологічне та інформаційне забезпечення, а 
також якість підготовки {добувачів вищої осві ти освітньо-професійної програ
ми «Організація міжнародних перевезень» зі спеціальності 275 «Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті)» другого (магістерського) рівня у 
Д ВНЗ «1ІДТУ» відповідає вимогам впровадження осві тньої діяльності та забез
печує державну гаран тію якості освіти.

Зауваження і пропозиції
Комісія вважає необхідним вислови ти також зауваження і пропозиції, які 

не впливають на позитивне рішення щодо акреди тації, але дозволять поліпшити 
якіс ть підготовки {добувачів вищої освіти у Д ВІ ІЗ «І ІДТУ»:

1. Продовжити розпочату в університеті актуальну роботу щодо виявлен
ня та запобігання академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, 
дисертаційних, маї іетереьких роботах.

2. Активізувати діяльність викладачів кафедри з підготовки мультимедій
них презен тацій за дисциплінами навчального плану, використання інтерактив
них засобів навчання при проведені практичних занять щодо підготовки здобу
вай і в другого (магістерськоїо) рівня вищої освіти з освітньо-професійної про-



грами «Організація міжнародних перевезень» зі спеціальності 275 «'Транспортні 
технології (па автомобільному транспорті)».

3. Поширити участь магістрів у виконанні науково-дослідних робіт кафе
дри. здійсненні самостійних пошукових досліджень, написанні наукових ста
тей. виступах на наукових конференціях, сприяти виконанню магістерських ро
біт з впровадженням.

4. Запровадити нові форми іа меюди профорієнтаційної роботи з метою 
збільшення контингенту студені і в > відповідності до ліцензійного обсягу.

5. Активізувати науково-дослідну робої) з публікаціями її результатів у 
періодичних виданнях, т о  входять до наукометричних баз даних Scopus і Web 
of Seince.

6. Продовжній робоїу з забезпечення виконання вимог пункту ЗО Ліцен
зійних вимог, щодо впеві іленпя результатів діяльності викладачів за спеціаль
ністю.

7. Посилити роботу з підготовки студентів до участі у Всеукраїнських 
олімпіадах і конкурсах студентських робіт зі снеціальносі і «Транспортні тех
нології».

їагальний висновок: Експертна комісія на підставі перевірки резуль
татів діяльності на мТсці робиш ь висновок про можливість акредитації осві
тньо-професійної програми «Організація між народних перевезень» зі спеціаль
ності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за дру
гим (магістерським) рівнем вищої освіти у  Держ авному вищому навчальному 
закладі «ІІрназовськнії державний технічний університет» Міністерством  
освіти і науки України.

І олова комісії
завідувач кафедри транспортних 
систем та технологій Університету 
митної справи та фінансів.

Член експертної комісії 
доцет кафедри транспортних 
систем і логістики Харківського 
національного університет) міської о 
господарства імені О.М. Ьекетова.,

доктор іехиічних наук, професор А.В. С’охацький

С.І. К уш

В.С’. Волошин

. І. /і ( ’охацькші



Декларування вимог Ліцензійних умов га Державних вимог до акредитації 
освітньої діяльності Державного вищого навчального закладу «ІІриазовсь- 
кий державний технічний університет» за освітньо-професійною програ

мою «Організація міжнародних перевезень» зі спеціальності 275 «Транспорт
ні технології (на автомобільному транспорті)» за другим (магістерським) рі

внем вищої освіт и

Вимоги згідно наказу від 10.05.2018 р. №  347

1 Іазва показника (нормативу)
Зазначення показника (нормативу) за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти
і Іорматнв Фактично Відхилення

і ______ 0 4
Кадрові вимоги щодо інде течения освітньої діяльності V сфері вищ ої освіти

1. Наявність)’ закладі освіти випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, відповідальної за 
підготовку здобувачів вищої освіти

+ -

2. Наявність) складі випускової кафедри проектної 
групи з науково-педагогічних або наукових праців
ників. які працюють в закладі освіти за основним 
місцем роботи га мають відповідну спеціальність, 
рівень наукової та професійної активності яких за
свідчується виконанням m останні п'ять років не 
менше п'я ти умов з вимої ю визначення рівня нау
кової і а професійної активное і і науково- 
педагої ічнпх (наукових) працівників і які не входять 
(входили) до жодної групи зІїоезгісЧсіїня цього або 
іншого вищого навчального та кладу в поточному 
навчальному році
3. Наявність у керівника проектної груші (гарант 
освітньої програми):
3.1. пау кового ступеня та або вченої о звання за від
повідною або спорідненою спсціальиіс і ю -f + -
3.2. нау кового ступеня та вченого звання та відпові
дною або спорідненою спеціальністю + -
3.3. стажу науково-педагогічної та або наукової ро
бот не менш як 10 років + + -
4. Ііаявпісіьу науково-педагогічних га наукових 
працівників, які здійснюють освітній процес (і рупн 
забезпечення), стажу пау ково-педаї оі ічпої діяльно
сті понад два роки та рівню наукової та професійної 
активності, який засвідчується виконанням не мен
ше чотирьох видів та результатів з перелічених у 
пункті ЗО . Ііцензійпих умов

+ 4* -

5. Наявність у складі гру пи забезпечення спеціаль
ності науково-педаї оі ічнпх або наукових працівни
ків. які працюють у закладі освіт за основним міс
цем робот та мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності і які не входять (входили) до жодної 
групи забезпечення такого або іншого закладу вищої 
освіти в поточному семестрі

+ -

6. Частка у складі груші забезпечення нау ково- 
педаї огічипх (наукових) працівників для рівня магі
стра:
6.1. які мають нахковпй стмііпь іа або вчене звання.
% 60 76.47 + 16.47



6.2. які мають науковці! ступінь локтора наук га'або 
вчене ївання професора. % 20 23.5 +3.5
Кількість тдобувачів вищої освіти всіх рівнів, курсів 
га форм навчання т відповідної спеціальності на од
ного т членів грени табетпсчсппя

не більше 
ЗО 28.9 -1.1

8. Наявність ви пускової кафедри іт спеціальної ((фа
хової) підготовки, яку очолим фахівець відповідної 
або спорідненої пау ково-педагогічної спеціальнос ті:
8.1.і науковим ступенем доктора наук та вчепим 
званням і - +
8.2. т нау ковим ступенем та вченим званням т + -
8.3. з науковим ступенем або вченим тканням 4 + -
9. Наявність на кафедрі доктора нау к відповідної або 
спорідненої спеціальност і f і -
10. Наявність трудових договорів (контрактів) 5 усі
ма науково-педагогічними працівниками іа або на
катів про прийняття їх на роботу

+ ф -

Вимоги н ілно наказу від ЗО. 12.2015 р. №  1187

1 Іатва пока1пінка (нормативу )
Зазначення показника (нормативу) та друт тім 

(магістерським) рівнем вищої освіти
1 Іорматив Фактично Відхилення

1 3 4
/. Т ехн ол о гіч н і вим оги  

щ одо матеріально-технічного sane т ечении  
освіт ньої діяльності г сфері вит ої освіти

1. Забезпеченість приміїценпямп для проведення 
навчальних танять та контрольних заходів (кв.метрів 
на одну особу для фактичік>ц> конгпнгенту студен
тів та заявленого обсяіу з у раху ванням навчання та 
змінами)

2.4 6.65 4.25

2. Забстпеченість мультимедійним обладнанням для 
одночасного використання в навчальних аудиторіях 
(мінімальний відсоток кількості аудиторій)

ЗО 36.95 +6.95

3. Наявність соціально-побутової інфраструктури:
3.1. бібліотеки, у тому числі читального талу + + -
3.2. пу нктів харчування *4* 4 -
3.3. актового чи концертною талу 4* 4 -
3.4. спортивної о талу 4 4 -
3.5. стадіону та або спортивних майданчиків 4 + -
3.6. Медичною пункту +• + -
4. Забезпеченість тдобувачів вищої освіти гуртожит
ком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30
5. Забезпеченість комп'ютерними робочими місця
ми. лабораторіями, полігонами обдалнаиням. устат
куванням. необхідним для виконання навчальних 
планів

4
+ -

2. Т ехн ол о гіч н і вим оги  
щодо навчально-методичного ніде т ечения  
освітньої діяльності у  сфері вищ ої освіти

1. 1 Іаявність опису освітньої програми + 4 -

2. Наявність навчаїьпою плану та пояснювальної 
таписки до нього + +
3. Наявність робочої проірами т кожної навчальної
дисципліни навчального плане

-------------------- — — —  -------------------- —-------------------------------------

4 4 -



4. Наявність комплекс} навчально-методичного іа- 
безнечення з кожної навчальної ,ПісїииГмин навча
льного плану

•f
---------1

5. Наявність програми практичної підготовки, робо
чих програм практик 4- + -
6. Забезпеченість студентів навчальними матеріала
ми з кожної навчальної дисципліни навчального 
плат

+ + -

.?. Т ехн ол о гіч н і вим оги  
щодо інформаційного ніде течения  

освітньої дія.іьносш і г сфері вищ ої освіти
1. Забезпеченість бібліотеки вітчизняними та закор
донними фаховими періодичними виданнями відпо
відною або спорідненого профілю, в том) числі в 
електронному вигляді

не менш як 
м'ять на

ймем) ван ь
12 -t-7

2. 1 Іаявність доступ) до баз даних періодичних нау
кових видань англійською мовою відповідного або 
спорідненого профілю (доігудди і ься_епідьис корпе- 
іування базами кількома закладами освіти)

+ 4 -

3. Наявніс ть офіційного веб-еайту заклад) освіти, на 
яком) розміщена основна інформація про ііою дія
льність (структура, ліцензії та сертифікат про акре
дитацію. освітня оевіїньо-на)кока видавнича 
атестаційна (наукових кадрів) діяльність, навчальні 
та наукові структурні підрозділи та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, правила прийом)', контактна 
інформація)
4. Наявність електронного ресурс) заклад) освіти, 
який містить навчально-методичні матеріали ! на
вчальних дисциплін навчального план), в тому чис
лі в системі дистанційного навчання (мінімальний 
відсоток навчальних дисциплін)

60 100 +40

Вимоги згідно наказу від 13.06.2012 №  689

1 Іазва показника (норманів))
Зазначення показника (нормативу) за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти
1 Іорматнв Фактично Відхилення

1 Л 3 4
/. Я к іс н і ха р а к т ер и ст и к и  підгот овки ф ахівців

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 
вищої освіти
1.1. Виконання навчального плат за показниками: 
перелік навчальних дисциплін, голиші, форми конт
ролю. %

100 100 -

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
склад) за останні 5 років. % 100 100 -
1.3. Чисельність пачково педагогічних (педагогіч
них) працівників, що обслч і овують спеціальність і 
працюють) навчальним) такТаді та’основним міс
цем роботи, які займаються . вдосконаленням навча
льно методичного забезпечення, науковими дослі
дженнями. підготовкою підручників та навчальних 
посібників. %

100 100 -

2. Результати осві і ньої ііяльпос і і (рівень цілі оговки 
фахівців), не менше %



грами «Організація міжнародних перевезень» зі спеціальності 275 «'Траиенортні 
технології (на автомобільному і рапепорті)».

3. Пошири ти участь магістрів у виконанні науково-дослідних робіт кафе
дри. здійсненні самостійних пошукових досліджень, написанні наукових ста
тей. виступах на наукових конференціях, сприяти виконанню магістерських ро
біт з впровадженням.

4. Запровадити нові форми та методи профорієнтаційної роботи з метою 
збільшення контингенту студені ів у відповідності до ліцензійного обсягу.

5. Активізувати ца> ково-дослідіп роботу з публікаціями її результатів у 
періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Web 
of Seinec.

6. Продовжити робочу з забезпечення виконання вимог пункту ЗО Ліцен
зійних вимог, щодо висвітлення результатів діяльності викладачів за спеціаль
ністю.

7. Посилити роботу з підготовки студентів до участі у Всеукраїнських 
олімпіадах і конкурсах студентських робі і зі спеціальності «Транспортні тех
нології».

Загальний висновок: Експертна комісія на підставі перевірки резуль
татів діяльності на м ісці робить висновок про можливість акредитації осві- 
тньо-професііїної програми «Організація між народних перевезень» зі спеціаль
ності 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» за дру
гим (магістерським) рівнем вищої освіти у  Держ авному вищому навчальному 
закладі «Приазовськиїі державний технічнійі університет» Міністерством  
освіти і науки України.

І олова комісії
завідувач кафедри транспортних 
систем та технологій Університету 
митної справи та фінансів, 
доктор технічних наук, професор А.В. С’охацький

Член експертної комісії 
донеггі кафедри транспортних 
систем і логістики Харківського' 
національної о у пі верет ету міського 
господарства імені О.М. Ьекетова 
кандидат технічних наук, доцент Г.І. Куш

З висію 
В.о. Ре 
і ех піч
до

ознайомлений: 
зовський державний

рофееор В.Є. Волошин


