
Експертний висновок
за результатами акредитацiйноТ експертизи

освiтньо-професiйноi програми <<Електричний транспорт)
зi спецiальностi 141 <Електроенергетик4 електротехнiка та

електромеханiка>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти
у Щнiпропетровському нацiональному унiверситетi залiзничного

транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна (lЩIУЗТ)
м. Щнiпро. 12 грулня 2018 р.

Вiдповiдно до пiдпункту 20 пункту 2 роздiлу ХV кПрикiнцевi та
перехiднi положення) Закону УкраiЪи пПро вищу ocBiTy> та пункту 4
Положення про акредитацiю вищих навч€Lпьних закладiв i спецiальностей у
вищих навчаlrьних заклад ах та вищих професiйних училищах, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 9 серпня 2001 р. J\b 978 <Про
затвердження Положення про акредитацiю вищих навч€Lпьних закладiв i
спецiальностей у вищих навч€tльних закладах та вищих професiйних

училищах), з метою проведення первинноi акредитацiйноi експертизи
освiтньо-професiйноТ програми <<Електричний транспорт>> спецiальностi 141

<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>> за другим
(магiстерським) piBHeM вищоI освiти у Щнiпропетровському нацiональному
унiверситетi залiзничного транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна та наказу
MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни вiд 30 листопада 2018 р. Ns 2З56-л <Про
проведення акредитацiйноi експертизи) експертна комiсiя у складi:
Голова: завlдувач кафедри автоматизованих Сiнчук

закладу кКриворiзькиЙ

унiверситет>), доктор
технiчних наук, професор

Експерт: професор кафедри електричного транспорту !алека
Харкiвського нацiонального унiверситету Василь
мiського господарства iMeHi О. М. Бекетова, Хомич
доктор технiчних наук, професор

у перiод з 10 грудня 2018 р. по 12 грулня 2078 р. включно здiйснювала
акредитацiйну експертизу дiялъностi у Щнiпропетровського нацiонального

унiверситету залiзничного транспорry iMeHi академiка В. Лазаряна, пов'язану
з пiдготовкою здобувачiв вищоI освiти освiтньо-професiйноi про|рами
<Електричний транспорт) спецiальностi |4I <<Електроенергетика,
електротехнiка та елеiтромеханiка>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоТ
освiти.

Експертизу проведено вiдповiдно до вимог, передбачених
акредитацiйними умовами надання ocBiTHix послуг у сферi вищоi освiти, що

навч€tJIьного
нацiональниЙ

Голова KoMiciT О. iVI. Сiнчук
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затвердженi Законами Украiни <Про ocBiTy> вiд 05.09.201'7 р., (Про вищу
ocBiTy>> вiд 07.01 .20|4 р., постановами Кабiнету MiHicTpiB Украiни <<Про

затвердження положення про акредитацiю вищих навч€uIьних закладiв i
спецiальностей у вищих навч€Lпьних закладiв i спецiальностей у вищих
навч€Lпьних закладах та вищих професiйних училищах> вiд 09.08.2001 р., Jф
978, <Про затвердження Лiцензiйних умов впровадження ocBiTHboT дiяльностi
закладiв ocBiTи>> вiд 30.12.2015 р. Nэ 1187 в редакцii Постанови КМУ вiд
10.05.18 р. J\b 347, нак€вом MiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту
Украiни вiд 13.06.20|2 р. J\b 689, наказом MiHicTepcTBa освiти i науки вiд
14.0l .2002 р. ЛЬ 16.

Пiд час проведення акредитацiйноТ експертизи комiсiя зустрiчалась з

ректором унiверситету, професором Пшiнько О. М., першим проректором,
професором Боднаром Б. е., завiдувачем кафедри <Електрорухомий скJIад
залiзниць>>, професором Гетьманом Г. К. та науково-педагогiчними
працiвниками кафедри. На мiсцi було проведено вiдвiдування навчuLпьних та
лабораторних примiщень, бiблiотеки, гуртожиткiв та iдальнi.

Експертна комiсiя розглянула подану акредитацiйну справу,
ознайомилася з кадровим, навч€tльно-методичним, матерiально-технiчним та
iнформацiйним забезпеченням освiтнього процесу.

Пiд час проведення перевiрки KoMicii були поданi TaKi засновницькi

документи:
- Статут,Щнiпропетровського нацiонЕulьного унiверситету залiзничного

транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна, погоджений конференцiею
трудового колективу (протокол Jф 38 вiд 15.06.2015 р.) та затверджений
MiHicTepcTBoM освiти i науки Украiни (наказ МОН УкраiЪи вiд 20.01.20Г7 N9

85);

- Сертифiкат про акредитацiю спецiальностi;

-,Щержавний акт на право постiйного користування землею, рiшення МР
J\b 11бl15 вiд 2З.05.2007 р.;

- Лист фо"ду державного майна,УкраiЪи (Витяг з Сдиного ресстру
об'ектiв державноi власностi) Nч 10-15-573 вiд lЗ.01 .2017 р.;

- Висновок про вiдповiднiсть вимогам нормативно правових aKTiB з

охорони працi J\Ъ 05-14/4026 вiд 10.t2.2012p.;

- ,Щиплом доктора наук ДД J\b 002294, рiшення президii ВАК УкраiЪи
15.05.2002 р., протокол Jф 12-08/5;

- Атестат професора АР J\b 000646 рiшення Вченоi ради ШУЗТ вiд
18.12.1995., протокол J\b 5;

- Висновок щодо оцiнки (експертизи) протипожежного стану об'екта }{Ъ

O|l|4;

- Щекларацiя Ns, 529З вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази суб'екта
вимогам законодавства з питань пожежноi безпеки J\b 201011-002|З9-032,
2014 вtд |2.02.2014 р.

Голова KoMiciT О. М. Сiнчук
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Yci копii документiв в акредитацiйнiй справi вiдповiдають оригiнаJIам,
законодавчим i нормативним вимогам до них.

У процесi перевiрки аналiзувалися TaKi документи щодо пiдготовки
здобувачiв вищоi освiти другого (магiстерського) рiвня за ocBiTHbo-
професiйною програмою <<Електричний транспорт) спецiа-гlьностi 14|
<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>> :

навчальний план пiдготовки здобувачiв вищоТ освiти ocBiTHbo-
професiйноi програми <Електричний транспорт) спецiальностi 14|
кЕлектроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>> другого
(магiстерського) рiвня;

- графiк навч.Lllьного процесу;
освiтньо-професiйна програма другого (магiстерського) рiвня

<Електричний транспорт) спецiа_гlьностi |4| <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка> галузi знань 14 <Електрична iнженерiп;

- Якiсний склад НПП Щнiпропетровського нацiон€шьного унiверситету
заrriзничного транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна, якi забезпечують
освiтнiй процес;

- вiдомостi про наукову дiяльнiсть кафедри;
вiдомостi про матерiально-технiчне, органiзацiйне, навч€lJIьно-

методичне та iнформацiйне забезпечення пiдготовки здобувачiв;

- навч€tпьнi та робочi HaBчztilbнi програми навч€tltьних дисциплiн;
- плани роботи кафедр та iндивiдуальнi плани викладачiв;

- розклад занять;
графiк контрольних заходiв з навчЕtльних дисциплiн, комплекснi

контрольнi роботи (ККР);

- iнформацiя про проходження практик та розробку курсових робiт
(проектiв);

- вiдомостi про декJIарування виконання вимог лiцензiйних умов щодо
впровадження ocBiTHboi дiяльностi здобувачiв вищоi освiти другого
(магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою <Електричний
транспорт) спецiальностi |4| кЕлектроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка>>;

- зведенi вiдомостi про дотримання нормативних вимог щодо якiсних
характеристик пiдготовки здобувачiв вищоi освiти другого (магiстерського)

рiвня за освiтньо-професiйною програмою <<Електричний транспорт)
спецiальностi 141 <<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>>.

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНIВЕРСИТЕТУ И" випусковоiкАФЕдри
Yci копii документiв в акредитацiйнiй справi вiдповiдають оригiн€ulам,

законодавчим i нормативним вимогам до них.

Щнiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного транспорту

Голова KoMiciT



iMeHi академiка В. Лазаряна було

Щнiпропетровський iнститут iнженерiв

Щнiпропетровсъкого гtолiтехнiкуму та
сполучення КиТвського полiтехнiчного
Наркомату шляхiв сполучення.
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засновано в 1930 роцi як
залiзничного транспорту на базi

фапультету iнженерiв шляхiв
iнституту з пiдпорядкуванням

Перший випуск дипломованих iнженерiв вiдбувсяв t934 роцi.
Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни J\b |0З7 вiд З|.l2.t99З р.

iнститут iнженерiв залiзничного транспорту був перетворений у технiчний

унiверситет залiзничного транспорту. Указом Президента Украiни вiд
15.07.02 р. (J\b 64712002) йому надано статус нацiонального з

перейменуванням навч€шьного закладу у Щнiпропетровський нацiональний

унiверситет за_пiзничного транспорту. Розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 11.10.02 J\Ъ 576 унiверситету присвоене iм'я видатного вченого
академiка Всеволода Арутюновича Лазаряна.

Унiверситет включае TaKi пiдроздiли: 9 факультетiв; 34 кафедри, в тому
числi 26 випускових; cTpyKrypHi пiдроздiли: Навчально-науковий центр
безвiдривноi освiти, Навчаltьно-науковий центр розвитку професiйноi освiти,

Щентр довузiвськоi пiдготовки та роботи з iноземними студентами,
бiблiотеку, вiддiл аспiрантури та докторантури, музей icTopiТ унiверситету,
науково-дослiдну частину, обчислювальний центр, паlrац культури, Раду
молодих вчених, науково-навч€Llrьний центр <Лiдер>, МиколаiЪський коледж

трilнспортноТ iнфраструктури, Лъвiвський коледж транспортноi iнфраструктури,
Львiвська фiлiя, кафедра вiйськовоi пiдготовки, iншi навчальнi та HayKoBi

пiдроздiли.
В унiверситетi навч€}льно-виховний процес забезпечують 4|5 науково-

педагогiчних працiвникiв, в ToIuTy числi 56 професорiв, докгорiв наук, 2З0

доцентiв, кандидатiв наук.

Унiверситет с единим в YKpaiHi унiверситетом залiзничного транспорту, а

т€tкож единим закJIадом вищоi освiти УI9аiни, що викоЕуе пiдготовкУ,

перепiдготовку та пiдвищеннrl квалiфiкацii вiйськових фахiвцiв рiзних ocBiTHix

ступенiв для проходженшI вiйськовоi сrryжби за контрактом у
,Щержспецтрансслryжбi та органах вiйсъкових споJryчень збройних сил Уrсраiни та

вiйськову пiдготовку сryдентiв за процр€lNIою пiдготовки офiцерiв запасу.

Унiверситет ахредитоваrrий за IV piBHeM (сертифiкат серii РД - IV J\b 0425299

вiд 02.07.2013) i здiйсlпос освiтrшо дiяльнiсть згiдно з Акгом узгодл(енrrя перелiку

спецiальностей, за якими здiйсrrтоетъся пiдготовка здобувачiв освiти
(затверджено МОН вiд 20.07.20Iбр.) та Вiломостей щодо здiйснення ocBiTHboi

дiяльностi у сферi вищоТ освiти (наказ МОН J\Ъ76Л вiд 18.04.20l7p.). Унiверситет
готуе фахiвцiв за |7 спецiальностями 10 гагryзей знань.

Значними досягНеннями унiверситету 2016-18 навч€Lпьного рокУ е:

присвоення у 2016 р. Почесного звання <<Бiблiотека року 201-6>>

Науково-технiчнiй бiблiотецi за проект <<Унiверситетська бiблiотека:

Голова KoMiciT О. i\4. Сiнчук
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створюсмо простiр успiху).
- 25-27 жовтня 20|6 р. у КиiЪському Палацi дiтей та юнацтва вiдбулась

VIII Мiжнародна виставка <<Iнноватика в сучаснiй ocBiTi> та Мiжнародна
виставка закордонних навч€шьних закладiв <World Edu - 2016).

За результатами конкурсу на виставцi унiверситет отримав нагороди: у
номiнацii кВидатнi науково-практичнi досягнення) - за навч.Lпьно-
методичний посiбник <<Основи дослiдження операцiй у транспортних
системах: приклади та задачi>> та у тематичнiй номiнацii кСучаснi
iнформацiйнi системи, технiчнi засоби навчання, технологii та рiшення для
впровадження в освiтню практику> було отримано диплом та
нагороду Лауреата I ступеня.

- 18 листопада 2016 р. журнitпом <MILLENIUM) проводився конкурс за

номiнацiями. В рамках конкурсу наш унiверситет отримав нагороду
"Гордiсть Щнiпра - 20t6".

- 16-18 березня 2017 р. вiдбулася VIII Мiжнародна виставка <<Сучаснi

закJIади освiти-2017>. За пiдсумками наш унiверситет бу" вiдзначен
нагородою ГРАН-ПРI <Лiдер науковоi та науково-технiчноi дiяльностi>>,
Сертифiкатом якостi наукових публiкацiй, також отримано Золоту мед€tль

<<Iнновацii в упровадженнi в освiтню практику системи дистанцiйного
навчання).

- у 2018 роцi студенти унiверситету ст€rли переможцями освiтнього
проекту кЗалiзничник 2018) та вiдвiдали найбiльшу в cBiTi професiйну
виставку транспортних технологiй InnoTrans-20 1 8 у Берлiнi.

У таблицi 1 наведенi загальнi показники розвитку унiверситету.
Керiвник закладу вищоi освiти ректор Щнiпропетровсьitого

нацiонального унiверситету залiзничного транспорту iMeHi академiка В.
Лазаряна Пшiнько Олександр Миколайович, обiймас посаду з |997 року.
Працюе на посадi ректора на повнiй ocHoBi. ,Щоктор технiчних наук,
професор, академiк Транспортноi академii УкраiЪи (ТАУ), Перший Вiце-
президент ТАУ, член-кореспондент 'Академii булiвництва УкраiЪи та
Мiжнародноi iнженерноi академii (Росiя), дiйсний член Нью-Йоркськоi
академii наук (США), член МiжнародноТ Асоцiацii мостобудiвникiв та
iнженерiв-будiвельникiв (IABSE, Швейцарiя). Мае почеснi звання
<<Заслужений працiвник народноi освiти Украiни>, <<Почесний залiзничник
СРСР), <<Почесний працiвник транспорту УкраiЪи>, Лауреат,Щержавноi
премii Украiни в галузi науки i технiки. Нагороджений 4 орденами. Мас вищу
ocBiTy. У |972 роцi закiнчив .Щнiпропетровський iнститут iнженерiв
залiзничного транспорту за спецiальнiстю <<Вагонобудування та вагонне
господарство). Науковий ступiнь - доктор технiчних наук за спецiальнiстю
05.23.08 - Технологiя промислового та цивiльного булiвничтва, вчене звання

- професор за кафедрою кБудiвель та будiвельних споруд).

Голова KoMiciT



Таблиця 1 - Заг€}JIьна характеристика унiверситету
Показник дiяльностi

1 Лiцензований обсяг
о

нlвеосит , осiб
Лiцензований обсяг за ocBiTHiM ступенем:

- маг1
- доктор фiлосо
2 Кiлькlсть спецiальностей, зd
здiйснюеться пiдготовка фахiвцiв (за

Голова KoMtctT

значення показника

13 000

2 660
855

1 520
180

якими
перелiком

- магlст 15

3 Кiлькiсть кафед 34+4 Львiв. фiлiя
З них випускових 24+2 Львiв. фiлiя
4 Кiлькiсть факчльтетiв 8+1 Львiв. фiлiя
5 Загальна навчаJIьна площа б дiвель, кв. м 67 188

67 188

Пiдготовка фахiвцiв за освiтньо-професiйною програмою <Електричний
транспорт>) спецiа-гrьностi |4t <Електроенергетика, електротехнiка' та
електромеханiка> здiйснюеться випусковою кафедрою <<Електрорухомий_
склад залiзниць)>, яка була заснованау |9ЗЗ роцi у складi електротехнiчного

факультету Щнiпропетровського iнституту iнженерiв транспорту.
Кафедру <<Електрорухомий скJIад залiзниць>> очолюе д.т.н., професор

Гетьман Г. К. Мае почеснi звання: , <<Почесний залiзничник УкраiЪи>>,

кПочесний працiвник транспорту УкраiЪи>. Нагороджений почесною
грамотою MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи J\Ф |00794. Коло наукових
iHTepeciB: розробка методiв визначення оптим€uIьних параметрiв тягового

рухомого складу для залiзниць Украiни.
Кафедра здiйснюе навчання сryдентiв за денною та заочною формами

навчання, а також у комплексi <технiкум-внз) (денна та заочна форми).
Кафедра готуе магiстрiв за цiею спецiальнiстю, а також здiйснюе пiдвищення
кваrriфiкацii провiдних фахiвцiв заrriзничного транспорту, ix перепiдготовку.

Сьогоднi кафедра здiйснюс лiцензовану багатоступеневу пiдготовку

фахiвцiв галузi знань 14 "Електрична iнженерiя" спецiальностi |4I
"Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка" за освiтнъою
програмою <Електричний транспорт) для пiдприсмств MiHicTepcTBa

|7
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iнфраструктури, iнших гЕlлузей промисловостi, де експлуату€ться
електричний транспорт. Формуються академiчнi групи за денною та заочною
формами навчання на ocнoBi випускникiв з повною середньою освiтою та за
комплексом ((технiкум-внз>.

кафедра забезпечуе органiзацiю навч€шьного процесу та викладання
профiльниХ та професiЙно-орiенТованиХ дисциплiн для студентiв
спецiальностi l41 "Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка" за
освiтньою про|рамою <<Електричний транспорт), а також викJIадання низки
дисциплiн для студентiв, якi навчаються за iншими освiтнiми про|рамами.

значна робота здiйснюеться кафедрою щодо пiдбору та розстановки
науково-педагогiчних кадрiв. Молодих спiвробiтникiв закрiплено за науково-
педагогiчними працiвниками старшого BiKy. Вони спiльними зусиллями
здiйснюють модернiзацiю лабораторiй та готують потрiбне методичне
забезпечення. Такий пiдхiд сприяе професiйному росту молодих
педагогiчних кадрiв. I_{iлеспрямована робота провадиться серед студентства з
метою пошуку здiбноi молодi. Студенти з€rлrlаються до наукових
дослiджень, беруть }racTb у виготовленнi стендiв для лабораторних робiт. З
урахуванням цього вiдбираються студенти для навчання в аспiрантурi. В
докторантурi та аспiрантурi кафедри здiйснюеться пiдготовка науково-
педагогiчних працiвникiв вищоi квалiфiкацiт зi спецiальностей 273
кЗалiзничний транспорт>) (05.22.07 <<Рухомий склад залiзниць та тяга
поiЪдiв>), 275 <Транспортнi технологii (за видами)> (05.22.09 кЕлектричний
транспорт>).

кафедра повнiстю укомплектована науково-педагогiчними кадрами
(шш). Педагогiчний колектив за ocTaHHi п'ять poKiB з€Lлишався стабiль""r.
Базова ocBiTa Bcix нIIП вiдповiдае профiлю дисциплiн, що ними
викладаються. Бiльшiсть викладачiв мас безпосереднiй досвiд роботи на
виробництвi, особливо це стосуеться представникiв старшого поколiння.
Решта викJIадаЧiв здобула такий досвiд пiд час виконання наукЬво-дослiдних
робiт та впровадженнi ix результатiв у виробництво.

Усього за роки свого iснування кафедра пiдготув€шIа бiльш 3500 фахiвцiвв галузi проектування, експлуатацii та ремонту електрорухомого складу
залiзниць, метрополiтенiв, пiдприемств мiського електричного транспорту.

Висновок: Експертна комiсiя дiйшла висновкУl Що Bci документи,
якi забезпечують правовi основи дiяльностi навчального закладу е в
наявностi, поданi у повному обсязi i вiдповiдають Лiцензiйним умовам
впроваДження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти та Щержавним
вимогам до акредитацii та пiдготовки за освiтньо-професiйною
програмою <<Електричний транспорт>> зi спецiальностi t4l
<<Електроенергетика' електротехнiка та електромеханiка>> ца Другому
(магiстеРському) piBHi вищоi освiти у Щнiпропетровському

Голова KoMiciT О. М. Сiнчук
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нацiоцальному yнiBepcиTeTi залiзничного транспорту iмeнi академiка В.
Лазаряна.

2 ВНУТРIШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТI
OCBITHЬOI ЛЯЛЬНОСТI УНIВЕРСИТЕТУ

На офiцiйному сайтi унiверситету е роздiл, призначений питанням щодо
якостi освiти, де розмiщуеться, оновлюсться та пiдтримусться в актуurльному

cTaHi вiдповiдна iнформацiя, у тому числi система оцiнювання знань та
атестацii випускникiв.

В унiверситетi розроблене та затверджене чинним порядком
<<Положення про систему внутрiшнього забезпечення якостi освiти>>.

Процедура забезпеченнrI якостi ocBiTHboi дiялъностi мае двi складовi:

- вимоги та норми до впровадження та органiзацii ocBiTHboi дiяльностi,
що з€вначенi певними державними актами (нормативно-правовими

документами, внутрiшнiми документами унiверситету i т. н.);

- контроль за виконанням визначених вимог i норм, монiторинг i анаlriз
показникiв якостi освiти, формування на пiдставi аналiзу заходiв iз
полiпшення функцiонування системи забезпечення якостi освiти.

Ефективному управлiнню якiстю ocBiTHboi дiяльностi в унiверситетi
сприяють офiцiйний сайт унiверситец, електронна система збирання й
аналiзу iнформацii, а саме: автоматизована система управлiння якiстю
(АСУЯ), iнформацiйно-обчислюв€Lпьний центр (IОЩ), Науково-навч€tльний

центр <<Лiдер>>, лок€lJIьна система <Якiсть освiти>>.

Функцii системи автоматизованого управлiння якiстю кАСУ-,ЩIIТ>

постiйно розширюеться i удосконалюеться.
Система вкJIючае низку iнтегрованих пiдсистем: <Курсор>, <<Кадри>>.,

<Бухгалтерiя>>, <Стипендiя> та iH. Пiдсистеми мiстять iнформацiю про

студентський та викладацький скJIад, данi про виконання календарних
планiв, результати поточних контролiв знань i екзаменацiйних,сесiй, рейтинг
кожного студента, розклад занять, Журнали вiдвiдування занять i т. iH.

Система забезпечуе оперативний контроль освiтнього процесу i повнУ
iнформацiю про кожного студента, починаючи з анкетних даних, фотографii,
результатiв навчання за весь перiод i закiнчуючи iнформацiею про
працевлаштування. Система адаптована до умов системи контролю i
оцiнювання знань студента, самостiйноi роботи студентiв, для забезпечення

об'ективностi широко використовуеться система тестового контролю.
Унiверситет постiйно удосконалюе стратегiю пiдвищення якостi.
На кожному факультетi унiверситету cTBopeHi i працюють студентсьКi

групи аналiзу успiшностi, основною задачею яких с надання пропоЗицiй

щодо покращення успiшностi в академiчних групах.
Вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про вищу ocBiTy>>, нормативно-

правових документiв, що регламентують органiзацiю освiтньоI дiяльноСтi,

Голова KoMictT
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Стандартiв i рекомендацiй щодо забезпечення якостi в европейському
просторi вищоi освiти cTBopeHi категорii <Пiдроздiли унiверситету) i кРоздiл
якостi освiти>>, що забезпечуе здiйснення оперативного монiторингу про

дiяльнiсть пiдроздiлiв унiверситету.
Управлiння документацiею виконуетъся за програмою документообiгу

<Alfresco)), що передбачае встановленнrI единих форr, правил позначень,

оформлення, розробки, облiку, зберiгання i розсилання документiв.
Впровадження кАСУ-ЩIIТ> надало TaKi результати:

ключове полiпшення в управлiннi процесами, з яких складаеться

дiяльнiсть, передусiм освiтня, наукова, внаслiдок чого пiдвищений piBeHb

якостi професiйноi пiдготовки здобувачiв вищоi освiти, iхня
конкурентоспроможнiстъ на ринку працi, piBeHb задоволення та прихильнiСть

роботодавцiв;
- удосконалення органiзацii роботи персон€tлу i навчання студентiв;

- полiпшення зовнiшнього iмiджу унiверситету i змiцнення позицiй на

ринку послуг вищоТ освiти;

удоскон.lлення iнфраструктури унiверситету, завдяки чОМУ

оптимiзованi витр чtи на забезпеченнrI його дiяльностi;
полiпшення результатiв супутньоi дiяльностi ВНЗ, зокрема,

проведення KypciB, ceMiHapiB, навчань, тренiнгiв тощо.
iнтегрування пiдсистем ДСУ ЛIТ з еЩЕБО для спiльного

використання даних;

- оновлення програмного забезпечення бухгалтерських систем на баЗi

сучасних технологiй;
_ перехiд на електронний документообiг у масштабах унiверситету. 

'

Питання розробки найбiльш ефективноi системи управлiння якiсТЮ

ocBiTHboT дiяльностi знаходяться пiд постiйною увагою та пiД постiйНИМ

контролем ректорату.
Випускова кафедра <Електрорухомий склад залiзниць>> на сайтi

унiверситету мае свою cTopiHKy (http://diit.edu.ualfaculty/uep/kafedra/esz), на

якiй викладено рiзноманiтну iнформацiя про дiяльнiсть цього пiдРОЗДiЛУ,

зокрема, наведено данi щодо проведення ocBiTHboi та наукоВО-ДОСЛiДНОi

дiяльностi, а також данi щодо внутрiшньоi системи забезпечеНня ЯкОСТi

освiти. Саму повну iнформацiю, яка шостiйно поновлюеться, можна отриМаТИ

в роздiлi <Якiсть освiти> (htф://1ider.diit.edu.ua), в якому викладено плани,

звiти та протоколи Вченоi ради факультету <Управлiння енергеТиЧНИМИ

процесами>>, засiдань кафедри <<Електрорухомий склад залiзниць> i НаУКОВО-

методичноi KoMicii факультету <Управлiння енергетичними процесаМи>).

Висновок: Експертна комiсiя встановилал що ступiнь

функцiонування та стан внутрiшньоi системи забезпечення якостi
ocBiTHboi дiяльностi унiверситету у повному обсязi вiдповiДас ВиМОГаМ

ст. 16 Закону Украiни ,,Про вищу ocBiry>>, Лiцензiйним умовам

Голова KoMiciT О. М. Сiнчук
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провадження освiтцьоi дiяльностi закладiв освiти i Щержавним вимогам
до акредитацii та пiдготовки за освiтньо-професiйною програмою
<<Електричний транспорт> спецiальностi t4t <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка>> на другому (магiстерському) piBHi
вищоi освiти.

3 ФОРМУВАННЯ ТА ДИНАМIКА ЗМIН КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТIВ
Формування контингенту студентiв для пiдготовки за ocBiTHiM ступенем

<<магiстр>> спецiальностi |4l "Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка" здiйснюеться за рахунок кращих випускникiв унiверситету
та iнших навчzlльних закладiв, якi здобули освiтнiй ступень <<бакалавр) на
пiдставi результатiв вступних випробувань.

Поточний стан показникiв формування контингенту студентiв та
динамiка змiн контингенту студентiв спецiальностi 141 "Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка" за ОПП <<Електричний транспорт)> в

унiверситетi наведено у табл. 2. Вiдрахувань за причинами невиконання
навч€tльного плану та iнших причин за перiод 2016-18 р. р. не було. ,.Щинамiка
змiн контингенту студентiв за денною/заочною формами навчання наведено

у табл. 3.
Таблиця 2 - Показники формуваннrI контингенту сryдентiв за ОС <<магiстр>>, осiб

Показник PiK прийому
2018

1 Лiцензований обсяг пiдготовки 80

2 Прийнято на навчання2 всього 4|

- денна форма: всього/у т. ч. за держзамовленням 26lтб

- заочна форпла: всього/у т. ч. за

держзамовленням
|4l0 15/0

Таблиця 3 - !инамiка змiн контингенту студентiв за денною/заочною формами
навчання, осiб

Показник
Навчrtльнi роки

2017 -20|8 2018_20 19

1. Курс 1 2 l 2

2. Усього студентlв 29 зз 4| 29

- денна форма навчання 15 24 26 15

- заочна форма навчання I4 9 15 |4
3. Кiлькiсть студентiв, яких

вiдраховано

у т.ч. 
.

_ за невиконання
навч€шьного плану

- iншi причини

|5lll2
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Висновок: Експертна комiсiя вiдзнача€л що у Щнiпропетровському
нацiональному унiверситетi залiзничного транспорry iMeHi академiка В.
Лазаряна процес формування контингенту сryдентiв вiдбувасться
вiдповiдно до вимог чинпого законодавства та потреб УкраiЪи у
фахiвцях зi спецiальностi l4l <<Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка>>, ОПП <<Електричн и й транспорD>.

4 ЗМIСТ ПIДГОТОВКИ ФЛХIВЦIВ
Основу органiзацii освiтнього процесу в унiверситетi становлять засади

та принципи европейськоi кредитноi трансферно-накопичув€tльноi системи.
Змiст пiдготовки фахiвцiв спецiальностi |41 "Електроенергетика,

електротехнiка та 
"nanrporexaHiKa" 

визначений освiтньою програмою
кЕлектричний транспорт>). Програма розроблена з урахуванням вимог
Науково-методичноi KoMicii МОН, схвалена Вченою радою унiверситету,
протокол вiд б червня 2016 р. JФ 10, введена в дiю наказом ректора вiд 16

червня 20|6 J\b б5.
На пiдставi освiтньоi про|рами вiдповiдно до форми навчання

розроблений навчальний план (схвалений Вченою радою унiверситету,
протокол вiд б червня 201,6 р. Nч 10).

Обсяг освiтньо-професiйноТ програми пiдготовки магiстра становить 90
кредитiв СКТС, у т. ч. 62 обов'язковi компоненти, 28 вибiрковi
компоненти.

Результати навчання виявляють через визначення рiвня сформованостi
компетентностей i оцiнюють кожен семестр (незалежно вiд фqрr"
пiдсумкового контролю) за 100-бальною шк€tлою, чотирибальною шкztлою та
шк€tлою ECTS.

Атестацiя на присвоення квалiфiкацii магiстра з електроенергетики,
електротехнiки та електромеханiки за спецiа-гtiзацiею <<Електричний

транспорт> здiйснюеться у формi захисту квалiфiкацiйноТ магiстерськоi

роботи.
КопiТ освiтньо-професiйноТ програми <<Електричний транспорт) та

навч€lJIьного плану наданi в акредитацiйнiй справi.
Робочi програми з ycix дисциплiн з€вначених в планi розробленi у

вiдповiдностi з вимогами кредитно-модульноI системи органiзацii
навч€lльного процесу (КМС).

Висновок: Експертна комiсiя встанQвила, що змiст пiдготовки
здобувачiв вищоi освiти за освiтньо-професiйною програмою
<<Електричний транспорт>> спецiальностi l4l <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка>> на другому (магiстерському) piBHi
вищоi освiти в повному обсязi вiдповiдае Лiцензiйним умовам
провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти i Щержавним вимогам
до акредитацii та пiдготовки.

Голова KoMiciT О. VI. Сiнчук
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5 проФIль oCBITHboi прогрАми тА ii оргднrзAцrЙнЕ тА
НАВЧАЛЬНО_МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНIIЯ

законодавство Украiни, що стверджуе нормативно-правовий статус
вищоi освiти, базуеться на Конституцii Украiни i складаеться з законiв
УКРаiЪИ <ПРО ocBiTy>>, оПро вищу ocBiTy>>, кПро наукову i науково-технiчну
дiяльнiсть) та iнших державних положень.

ОСНОВНИМи нормативними документами унiверситету, скJIаденими на
ocHoBi чинних нормативно-правових aKTiB е:

- Статут унiверситету;
- положення про органiзацiю освiтнього процесу в унiверситетi;
- графiк освiтнього процесу;

- навч€lJIьнi плаНи за спецiальностями/спецiалiзацiямИ, Що складенi на
пiдставi ocBiTHix програм;

- робочi навч€tльнi плани;

- навчаJIьно-методичнi комплекси дисциплiн.
ПРОфiль освiтньоi програми викладено у освiтньо-професiйнiй програмi

ДРУГОГО (МаГiСтеРського) рiвня вищоТ освiти <<Електричний транспорт)
спецiальностi 141r <Електротехнiка, електроенергетика та електромеханiка>
галузi знань 14 <Електрична iнженерiя>>.

Що навч€lJIьно-методичного комплексу дисциплiн спецiальностi |4l
"Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка" ocBiTHbo-
професiйноi програми <<Електричний транспорт) входять :

_ програма навч€Iпьноi дисциплiни;
- РОбОЧа ПРОцраМа навч€шьноi дисциплiни з перелiком рекомендованих

для навчання джерел;
- наВч€lльниЙ контент (конспект або короткиЙ чи опорний конспект, або

розширений план кожноi лекцii);
- МеТОДичнi вказiвки (рекомендацii, плани, завдання) дл" проведення

лабораторних, практичних, семiнарських та iнших видiв занять;
- ТеМаТика курсових (контрольних) робiт (проектiв) i методичнi вказiвки

щодо iх виконання;
- НабiР Питань, TecTiB, задач, завдань або кейсiв для поточного та

пiдсумкового контролю знань i BMiHb студентiв;
- еКЗаМеНаЦiЙНi бiлети або комплект контрольних завдань для

семестрового контролю ;

- МеТоДиЧнi вказiвки (рекомендацii) з органiзацii самостiйноi роботи;
- iндивiдуа-гlьнi завдання;
- iНфОРмацiя щодо забезпечення здобувачiв навча_гlьною, довiдковою та

методичною лiтературою;
- ПРОГРаМа НаВЧ€tльноi практики з дисциплiни (якщо вона передбачена

навч€tпьним планом);
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- КРИТеРii ОЦiнЮвання компетентностей, результатiв навчання, здобутих
студентами;

- ЗаВДаННЯ ДО КОНТРОльноТ роботи з визначення рiвня з€шишкових знань
(перелiк питань, тести, бiлети i т. iH.).

На ВИПУСковiй кафедрi <Електрорухомий скJIад за-шiзницъ)> ведетьс я вая
НеОбХiдна документацiя щодо планування навчаJIьного навантаження
ВИКЛаДаЧiВ та наДання консультацiЙ. Пiд час органiзацii навчального процесу,
РОЗРаХУНКУ ПеДаГОгiчного навантаження викладачiв дотримуються
НОРМаТИВнi вимоги. Викладачi мають iндивiдуальнi плани роботи, де KpiM
навч€lльного навантаження плануеться виконання навч€Lпьно-методичноi,
органiзацiЙно-методичноТ, науковоi та iнших видiв робiт. Перевiрка
ВИКОНаНIuI iндивiдуа_пьних планiв викладачiв здiйснюеться двiчi на piK пiсля
закiнчення ceMecTpiB.

КафеДРОЮ пОстiйно впроваджусться HoBiTHi технологii навчаннrI.
РОЗРОблюються iнформацiйнi пакети в системi <<Moodle>> для органiзацiТ
ЗаОЧНОГО Та ДИСтанцiЙного навчаннrI, якi використовуються пiд час
СаМОСТiЙНОi РОбОти студентiв. Удоскон€tJIенню методики проведення
НаВЧ€LIIЬНИХ ЗаняТЬ сприяе функцiонування науково-методичних ceMiHapiB та
засiдань кафедри, на яких здiйснюеться:

- ОбГОВОРення вiдкритих лекцiй, взаемо вiдвiдувань навч€uIьних занять;

- Обговорення питань методики викJIадання навч€uIьних дисциплiн;
ОбгОвОрення питань удоскон€tлення засобiв пiдвищення наочностi

навчання;

- Обговорення результатiв виробничоi практики i захисту дипломних
магiстерських робiт.

Bci цi Питання вiдображенi в протоколах науково-методичних ceMiHapiB
та засiдання кафедри <Електрорухомий скJIад залiзниць>>.

Методичне забезпечення атестацii здобувачiв вищоi освiти за ОIIП
кЕлектричний транспорт)) наведене у табл. 5.4 акредитацiйноТ справи.
Тематика дипломних магiстерських робiт викладена в Програмi з атестацiТ
випУскникiв другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти i визначаеться
наг€Lпьними потребами виробництва, зокрема, у гаJrузях побудови
електрорухомого складу та суб'ектiв господарськоi дiяльностi, де
знаходиться в експлуатацiТ електри фiков аний тран спорт.

Теми магiстерських робiт формулюються керiвниками дипломного
проектування, а також можуть бути призначенi за пропозицiсю студента_
випускника.

OpieHToBHa тематика дипломних магiстерських робiт:
1. Розробка комплексу €шгоритмiв дiагностування низьковольтних кiл

електровозiв; електропоiЪдiв.
2. Проект тягового двигуна вантажного (пасажирського) електровоза

(електропоiЪда).

Голова KoMiciT
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3. ПРоекТ асинхронного тягового двиryна електровоза (електропоiзда)
подвiйного живлення.

4. Визначення тягово-енергетичних характеристик електровозiв
змiнного (постiйного) струму.

5. Аналiз параметрiв системи ремонту сучасних електровозiв за

результатами iх експлуатацiI.
6. ПiдвиЩення зносостiйкостi деталей механiчноi частини рухомого

складу.
7. Вибiр BapiaHTiB модернiзацii системи живлення допомiжних машин

електровозiв.
8. Органiзацiя ремонту ПР-1 (2, З) в умовах локомотивного депо.
9. Проект силового тягового перетворювача електровоза (електропоIзда)

подвiйного живлення.
1 0. Модернiзацiя силового перетворювача електровоза (електропоiЪда).
1 1.IVIодернiзацiя елементiв систем

a

управлlння електровоза
(електропоiЪда).

Висновок: Експертна комiсiя встановила, що стан органiзацiйного
Та навчально-методичного забезпечення освiтнього процесу у повному
обсязi вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboT дiяльностi
закладiв освiти та Щержавним вимогам до акредитацii та пiдготовки за
освiтньо-професiЙною програмою <<Електричний транспорт>>
спецiальностi l41 <<Електроенергетиквл електротехнIка та

б КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ OCBITHьOI ПРОГРАМИ
Провiдна роль у пiдготовцi фахiвцiв за освiтньою програмою

<Електричний транспорт>) спецiа_гlьностi 14| <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка> нЕtлежить кафедрi <Електрорухомий
скJIад залiзниць, яка е випусковою. Завiдувач кафедри - професор, д.т.н.
Гетьман Геннадiй Кузьмич.

Кадрове забезпечення навчаJIьного процесу за ocBiTHiM ступенем
<магiстр> виконуеться викладачами кафедр: ЕлектрорухомиЙ склад
залiзниць, Iнтелекryальнi системи електропостачання, Електротехнiка те
електромеханiка, Фiлологiя та переклад, Електроннi обчислювальнi машини,
Безпека життедiяльностi, Облiк, аудит та iнтелектуЕtльна власнiсть, що
дозволя€ повнiстю забезпечити викладання циклу дисциплiн загальноi та
професiйноi пiдготовки.

Чисельнiсть науково-педагогiчних працiвникiв (НПП), якi забезпечують
лекцiйнi, ceMiHapcbKi, практичнi, консультацiйнi заIuIття, керiвництво
пiдготовкою магiстерських робiт за освiтньою проtрамою <Електричний
транспорт) становить 11 осiб. Серед них: докторiв наук, професорiв - б осiб;
кандидатiв наук, доцентiв - 5 осiб.

Голова KoMlciT О. N4. Сiнчук
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Yci викладачi, якi забезпечують навчальний процес за освiтньою
про|рамою кЕлектричниЙ транспорт>), маютъ вiдповiдну базову ocBiry,
HayKoBi ступенi та HayKoBi звання, своечасне пiдвищення квалiфiкацii, що
вiдповiдае вимогам кадрового забезпечення пiдготовки фахiвцiв освiтнього
ступеню <магiстр>.

Е,кспертами було перевiрено наявнiсть планiв пiдвищення кваrriфiкацii та
стажування викладачiв за ocTaHHi п'ять poKiB, згiдно з якою встановлено, що
система перепiдготовки кадрiв кафедри налагоджена.

,.Щля провадження ocBiTHboi дiяльностi сформована група забезпечення
спецiальностi 141 <Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>>,

до скJIаду якоi входять науково-педагогiчнi працiвники, що працюють в

унiверситетi за основним мiсцем роботи та мають квалiфiкацiю вiдповiдно до
спецiальностi i якi не входять до жодноi групи забезпечення в унiверситетi
або iншому закладi освiти. Кiлькiсть НПП в групi розраховано iз розрахунку
не бiльше 30 осiб iснуючого контингенту Bcix piBHiB, KypciB i форм навчання
За спецiа-пьнiстю 14l <Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка> (468 осiб на 01.09.2018 р.), тобто 17 осiб. Частка НПП, хто
мае науковиЙ ступень таlабо вчене звання (не менше 60%) - 88%; частка
НПП, хто мае науковий ступень д.т.н. таlабо вчене звання професора (не
менше З0%) 47%. Ще вiдповiдае вимогам п. 29 Лiцензiйних умов
ПроВадженнrI ocBiTHboi дiяльностi, затверджених постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30.|2.2015 р.Jф 1187, в редакцiТ постанови Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10.05.2018 р. J\b 347.

Висновок: Експертна комiсiя заключила, що кадрове забезпечення
освiтнього процесу у повному обсязi вiдповiдае Лiцензiйним умовам
провадження ocBiTHboT дiяльностi закладiв освiти за ocBiTHbo-
професiЙною програмою <<Електричний транспорт>> спецiальностi |4l
<<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>> другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти.

7 МАТЕРIАЛЬНО_ТЕХIIIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ocBITHboi прогрАми

Основи навч€tльно-матерiальноi бжи унiверситету складають два
з'еднанi мiж собою навч€tльнi корпуси, навчrtльнi майстернi, спортивний
комплекс (чотири тренувальних з€uIи, плавальний басейн, стадiон, вiдкритi
спортивнi майданчики) та iнше. На р. .Щнiпро е водна станцiя, а на р. Самара в
30 км вiд MicTa геодезичний полiгон, на залiзничнiй станцii Iларiонове

Щнiпровськоi дирекцii Приднiпровськоi залiзницi - випробувальний полiгон.
Унiверситет використовуе 4 вагони-лабораторii.

Зага-гlьна чисельнiсть комп'ютерних робочих мiсць в унiверситетi з

урахуванням комп'ютерних класiв на кафедрах та Обчислювztльного центру,
чит€ulьноi зали бiблiотеки, науково-дослiдних лабораторiй, що

Голова KoMiciT О. I\4. Сiнчук
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ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ЗабезПеченця освiтнього процесу, становить 1012.
зокрема, данi по обладнанню лабораторiй та спецiалiзованих кабiнетiв
ВИПУСКаЮЧОi КафеДри <<ЕлектрорухомиЙ склад залiзницъ> наданi в табл. 7.3
акредитацiйноi справи.

IнтЕрнЕт-сайт унiверситету мас мiжнародний статус i адресу
http://www.diit.edu.ual. Yci викладачi, спiвробiтники, студенти мають
можливостi користуватися Iнтернет-технологiями, для чого iнтернет-мережа
проведена не тiлькИ дО навч€LпьниХ аудиторiй, лабораторiй, службових
примiщень, бiблiотеки, нею охопленi також гуртожитки, що збiльшуе
iнформацiйнi та навч€шьнi ресурси сryдентiв.

НаВЧаНня в Унiверситетi здiйснюеться у корпусах загальною площею
бУдiвель 164 9|5 м2, у тому числi площа навч.uIьних примiщень - 67 l88 м2.
з урахуванням лiцензованого обсяry унiверситету (13 000 осiб), площа
навч€LIIьних примiщень для проведення освiтнього процесу становить 5,13 м2
на одного здобувача освiти, Що вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадження
ocBiTHboi дiяльностi. Забезпеченiсть навч€lJIьних аудиторiй мультимедiйним
обладнанням, задiяних в ocBiTHboмy процесi, становитъ 67 вiдсоткiв.

Адмiнiстрацiя послiдовно виконуе програму комп'ютеризацii та
iНфОРМатизацiТ унiверситету. В унiверситетi створений науково-навч€uIьний
ЦеНТР (ЛIDЕР) ДЛя автоматизованого тестування студентiв на ocHoBi тонких
клiентiв. Випускова кафедра <<Електрорухомий склад залiзниць>> мае двi
лабораторii, якi обладнанi сучасними комп'ютерами, мультимедiйним
обладнанням, яке використовуеться пiд час проведення леriцiйних,
практичних та лабораторних занять.

Вiдомостi про загальну площу примiщень, що використовуютiся в
ocBiTHboMy процесi, piBeHb забезпеченостi примiщеннями навч€шьного
ПРИЗНаЧеННЯ Та iНшими примiщеннями, обладнання, устаткування та
ПРО|РаМНе Забезпечення спецiалiзованих комп'ютерних лабораторiй, якi
забезпечують виконання освiтньо-професiйноi про|рами ,<Електричний

транспорт>>, iнформацiя, про соцi€lльну iнфраструктуру наведено в таблицях
7.1-7.5 справи.

Висновок: Експертна комiсiя встановила, що в унiверситетi
ПОСТiЙнО Проводиться робота з удосконалення матерiально-технiчного
ЗабеЗПеЧеНня освiтнього процесу, забезпечення його учасникiв
НаВчаЛьНими примiщеннями, спортивними майданчиками, меблями,
УСТаТКУВаНням, необхiдними засобами навчанняо а iснуюча матерiально_
ТеХНiЧНа база Унiверситету вiдповiдае Лiцензiйним умовам провадження
ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти та ,щержавним вимогам до
акредитацi[ та пiдготовки за освiтньо-професiЙною програмою
<<Електричний транспорт> спецiальностi l4t <<Електроецергетика,
еЛекТроТехнiка та електромеханiка>> другого (магiстерського) рiвня
вищоi освiти.

Голова KoMiciT О. М. Сiнчук
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8 IНФОРМАЦIЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Основними фондами iнформацiйного забезпечення викладачiв та

студентiв е Науково-технiчна бiблiотека унiверситету. Структура бiблiотеки:

- вiддiл комплектування;

- вiддiл науковоi обробки лiтератури та кат€шогiв;

- довiдково-бiблiографiчний вiддiл;

- вiддiл обслуговування навч€lльною лiтературою iз секторами:
- абонементдля студентiв 1- 3 KypciB;
- абонемент для студентiв 4- б KypciB;
- чит€lльний зал;
- книгосховище;

- вiддiл обслуговування науковою лiтературою iз секторами:
- абонемент науковоi лiтератури;
- абонемент iноземноi лiтератури;
- читzlльний зал;
- медiа-зал;
_ книгосховище;

- вiддiл обслуговування ryманiтарною i економiчною лiтературою:
- абонемент художньоi лiтератури;
- чит€lльний зал економiчноТ та гуманiтарноi лiтератури;

вiддiл бiблiотечно-iнформацiйних технологiй i комп'ютерного
забезпечення;

- фiлiя бiблiотеки у Львiвському факультетi !}tУЗТ iз абонементQм та
чит€tльним зzrлом;

- фiлiя бiблiотеки у Львiвському коледжi транспортноi iнфраструктури
iз абонементом та чит€UIьним з€tлом;

фiлiя бiблiотеки у Миколаiвському коледжi транспортноi
iнфраструктури iз абонементом та читzLпьним з€rлом.

Органiзовано он-лайновi доступи до електронних колекцiй Щентральноi
бiблiотеки для всiеi унiверситетськоi спiльноти.

Число користувачiв, заре€строваних в единiй реестрацiйнiй картотецi
скJIадае 8 187 осiб.

Бiблiотека активно формуе електроннi колекцii, доступ до яких
можливий як на територiI бiблiотеки, так i вiдда_пено через сайт. Серед
pecypciB:

власно cTBopeHi бази даних: Електронний кат€uIог, е-колекцii
повнотекстових документiв (пiдручники, монографii, методична лiт-ра,

дисертацii та iх автореферати, журнirли тощо);
лiцензiйнi бази даних: наукометричнi Web of Science та Scopus;

повнотекстовi <<Норматив-РRО> (БудСтандарт), кЩентр навчальноТ

лiтератури), EBSCO (у тестовому доступi - 2 KBapTaTr).

Голова KoMiciT
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eaDNI{JRT
в галузi

зzlJllзничного транспорту.
Електроннi HayKoBi перiодичнi видання унiверситету (на власних сайтах

(E-journals of DNIIJRT))

http://1ibrary.diit.edu.ualindex.php?lang:ua&pagelereodika): <<Антропологiчнi

вимiри фiлософських дослiджены (htp://ampr.diit.edu.ual); * <<Електрифiкацiя

транспортр (htф://etr.diit.edu.ual);* кЕлектромагнiтна cyMicHicTb та безпека

на залiзничному транспортi> (http://ecsrt.diit.edu.ual); * <<Наука та прогрес
транспорту. Вiсник...> (htф://stp.diit.edu.ua/); * Мости та тунелi: теорiя,

дослiдження, практика (http://bttrp.diit.edu.ual); * <Проблеми економiки
транспорту) (http:фte.diit.edu.uф; * <Транспортнi системи та технологii
перевезень> (http ://tstt.diit. edu.ua)

'Щля 
вивчення Bcix навч€uIьних дисциплiн освiтньо-професiйноi програми

<Електричний транспорт)> студенти забезпеченi пiдручниками, посiбниками,
довiдковою та iншою навч€tльною лiтературою, що зосередженi у навчшrьнiй
бiблiотецi та чит€lльному залi. PiBeHb забезпеченостi лiтературою для
пiдготовки фахiвцiв за ОIIП <Електричний транспорт> спецiальностi 1,4l

<<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>> другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти складае 100%, що вiдповiдас
встановленим вимогам. Перелiк фахових перiодичних видань скJIадаеться з

|4 найменувань. Вiдомостi щодо забезпечення освiтньо-професiйноi
проrраN,Iи пiдручниками, навчаJIьними посiбниками, довiдковою та iншою
навч€tльною лiтературою, а також фаховими перiодичними виданнями
наведено в табл. 8.2-8.3 акредитацiйноi справи.

Висновок: Експертна комiсiя встановила, що iнформацiйце
забезпечення освiтнього процесу у повному обсязi вiдповiдае
Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboi дiяльностi закладiв освiти
та Щержавним вимогам до акредитацii та пiдготовки за ocBiTHbo-
професiйною програмою <<Електричний транспорт> спецiальностi |4t
<<Електроенергетшка, електротехнiка та електромеханiка>> другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти.

9 ХАРАКТЕРИСТИКА HAYKOBOI ДIЯЛЬНОСТI
Наукова дiяльнiсть е однiею iз складових пiдготовки сучасних фахiвцiв

професiйного рiвня.
Протягом 2013-2018р. науково-дослiдна робота в унiверситетi була

зосереджена на прiоритетних напрямках розвитку науки та технiки,
спрямована на розробку нових ресурсозберiгаючих технологiй у галузi

залiзничного транспорту, створення ефективних методiв та засобiв ЗахиСТУ

навколишнього середовища, розробку нових iнформацiйних технологiй,

впровадженнrI нових технологiй у виробництво.

Голова KoMiciT О. М. Сiнчук
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OcHoBHi напрями науковоТ роботи кафедри <Електрорухомий скJIад):

- РОЗРОбка Заходiв щодо розв'язання проблеми наднормативного зносу
гребенiв колiсних пар рухомого складу та рейок;

ВИЗначення рацiональних параметрiв для перспективного
електрорухомого скJIаду;

ТЯГОВО-енергетичнi випробування нового електрорухомого скJIаду
(ЕРС);

- пiдвищення надiйностi ЕРС;
- ремонтно-експлуатацiйнi випробування;

- ПiдвищеННя тягово-зчiпних властивостей тягового електрорухомого
скJIаду;

- модернiзацiя iснуючого електрорухомого складу;
- автоматизацiя управлiння ЕРС.

ПРОтягом ocTaHHix poKiB кафедрою виконанi TaKi науково-дослiднi роботи:
- J\b 22.40.|2.14 (|0Зl20l2-ЩТех-285l2012-tЦО) <!ослiдження i аналiз

пОКаЗникiв експлуатацiЙноi роботи та надiйностi електропоiздiв подвiйного
живленнр РК J\Ъ 011ЗU005861;

- J\Ъ 22.41.16.17 кЕксплуатацiйнi випробовування електровоза ВЛ1 1М,
обладнаного схемою попередження боксування HQ.320l00.000 виробництва
HIGH QUALITY INDUSTRIES s.r.o. (республiка Чехiя)>;

- J\b 100.17122.49 <Розробка методики визначення основних зовнiшнiх
паРаметрiв електрорухомого скJIаду з асинхронним тяговим приводом.
Моделювання характеристик електрорухомого складу)>;

- J\Ъ |00.|7lЗ6.42 <Розробка методики HopMyBaHHlI розходу
еЛеКТРОенергiТ кар'срних поiЪдiв. Аналiз iснуючих методiв нормування
електроенергiЬ>;

- М 100.17l22.7O <УдосконЕuIення технологiй вiдновлення дета_шей

рухомого скJIаду>);

- Ns 100.17122.65 <<Визначення параметрiв ЕРС для швидкiсного руху на
залiзницях УкраiЪи>;

- J\b 1 00. 1 7 122.З9 <<Вдоскон€Llrення пристроiЪ електрорухомого складу);

- Ns 100.17122.66 <<Тяговi розрахунки в задачах тягового забезпечення);

- }lb 100.17122.51 <Пiдвищеннrl ефективностi електрорухомого складу
постiйноi напруги>>;

- J\Ъ I00.I7122.60 кЩослiдження надiйностi наукоемного тягового
рухомого скJIаду).

Науково-дослiдна робота кафедри спрямована на пiдвищення
ефективностi використання рухомого скJIаду електричних залiзниць i
ведеться за затвердженою Укрзалiзницею програмою науково-дослiдних i
дослiдно-конструкторських робiт. .Що виконання наукових дослiджень
з€rлуIаються науково-педагогiчнi працiвники, аспiранти i сryденти.

В ходi виконання науково-дослiдних робiт фахiвцями кафедри за ocTaHHi

Голова KoMiciT €%" . О. IVI. Сiнчук
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три роки отриманi 8 патентiв УкраiЪи на кориснi моделi.
Пiдготовка наукових та науково-педагогiчних кадрiв вищоi

квалiфiкацii здiйснюеться через аспiрантуру та докторантуру унiверситету,
враховуючи потребу унiверситету для пiдтримки наукових шкiл та
под€tльшого ix розвитку i потреби пiдприемств залiзничного транспорту.

В унiверситетi працюють вченi ради з захисту кандидатських та
докторських дисертацiй за спецiальностями 273 Залiзничний транспорт
(05.22.07 <<Рухомий скJIад залiзниць та тяга поiЪдiв>), 275 Транспортнi
технологii (за видами) (05.22.09 кЕлектричний транспорт>). За ocTaHHi п'ять
poKiB викладачами кафедри захищено 2 дисертацiя на здобуття ступеню
кандидата технiчних наук (Забарило Д. О., ,.Щрубецький А. Ю.) та двi
докторськi дисертацii (Артемчук В. В., Афанасов А. М.).

Висновок: Експертна комiсiя встановила, що piBeHb науково-
дослiдноi роботи в унiверситетi та на випусковiй кафедрi, iT органiзацiя
Та реЗУЛЬТати вiдповiдають ЛiцензiЙним умовам провадження ocBiTHboi
дiяльностi закладiв освiти та Щержавним вимогам до акредитацii та
пiдготовки за освiтньо-професiйною програмою <<Електричний
транспорт>> спецiальностi l4t <<Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка>> другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти.

10 МIЖНАРОДШ ЗВ,ЯЗКИ ТА РОБОТА З IНОЗЕМНИМИ
СТУДЕНТАМИ

Мiжнародне спiвробiтництво е одним з найважливiших напрямкiв
дiяльностi Щнiпропетровського нацiонального унiверситету залiзничного
транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна, що сприяе вирiшенню основних
завдань з пiдготовки професiйних фахiвцiв, розробка наукових напрямкiв,
iнтеграцiя унiверситету у cBiToBy освiтню та наукову спiльноту.

Ключовими завданнями у сферi мiжнародного спiвробiтництва е

пiдготовка висококвалiфiкованих кадрiв для Украiни, якi володiють
професiйними i загальнокультурними компетенцiями, що вiдповiдають
свiтовим стандартам, а також реа;liзацiя мiжнародних ocBiTHix та наукових
проектiв, програм, договорiв, грантiв та iнших форм спiвробiтництва з
зарубiжними унiверситетами, установами, органiзацiями i фондами.

Мiжнародна дiяльнiсть УнiверситетУ спрямована на забезпечення його
iнтеграцii в мiжнародну унiверситетську спiльноry, здобуття Унiверситетом
додаткових можливостей щодо прискореного розвитку в межах Болонського
процесу i свропейськоi iнтеграцii.

Починаючи з 2009 р. унiверситет е активним учасником европейських
проектiв за програмою европейського Союзу Темпус. Унiверситет отримав

фiнансування евроПейськоi KoMicii на TaKi проекти:

Голова KoMiciT О. М. Сiнчук
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, <Магiстр: <Iнтероперабельнiсть / Безпека / Сертифiкацiп у галузi
мiжнародного залiзничного транспорту в Украiъi та Щентралънiй дзii>
(MISCTIF) (2009- 2012 рр.);

, <<комунiкацiйнi i iнформацiйнi технологii для забезпечення безпеки та
ефективностi транспортних потокiв: европейсько-росiйсько-украiъська
магiстерська та докторська програми з iнтелектуальних транспортних
систем) (CITISET) (20 1 |-201 4 рр.);

, <<Магiстр iнфраструктури i експлуатацii високошвидкiсного
залiзничного транспортУ в Pocii та УкраiЪi> (MieGVF) (2012_2015 рр.);

'<<МОДеРНiЗацiя пiдготовки магiстрiв та аспiрантiв у галузi безпеки i
стiйкостi для соцiально-ryманiтарноТ та iндустрiальноi сфер> (SEREIN)
(20lЗ-20lб рр).

унiверситет мае офiцiйнi угоди про спiвпрацю iз 93 зарубiжними Внз й
органiзацiями cBiTy.

Протягом ocTaHHix poKiB унiверситет активно працюе над створенням i
реа^гriзацiею нових мiжнародних проектiв В сферi дидактики та науки в
рамкаХ процрами Erasmus*. Для пiдготовки досье проектiв були залученi як
cTapi так i HoBi еврОпейськi партнери з ФранцiТ, Нiмеччини Польщi, Латвii,
Молдови, Литви.

ЩЛЯ Пiдвищення обiзнаностi науковцiв lFIУЗТ щодо KoHKypciB програми
HORIZON 2020 на базi ДIУЗТ постiйно проводяться семiнари нацiон€tльного
контактного пункту <транспорт> <<европейська про|рама дослiджень та
iнновацiй Горизонт 2020: можливостi для украiнськоi науки та бiзнесу>.
IсторiямИ успiхУ подiлилися представники консорцiумiв проектiв
европейських програм.

ОДНИМ З ОсноВних пок€Lзникiв мiжнародноi дiяльностi унiверситету е
ЗЕtJI)Чення до навчання iноземних громадян. На сьогоднiшнiй день на 8

фаКУЛьтетах Унiверситету навчаеться 40 iноземних студентiв з 15 краiЪ cBiTy.
Найбiльше з Узбекистану - 11 студентiв, Йорданii - б студентiв.

науково-педагогiчнi працiвники'кафедри Ерс пiдтримують HaykoBi
ЗВ'яЗки З представниками вищих навч€uIьних закладiв краТн ближнього та
дЕtльнього зарубiжжя, брали участь в мiжнародних конференцiях.

Професор Афанасов А. М. та доцент Арпуль с. В. приймають участь у
мiжнароднiЙ програмi MISCTIF з пiдгоТовки магiстрiв за спецiалiзацiсю
<IНТеРОПеРабiльнiсть i безпека на залiзничному транспортi> та у мiжнароднiй
ПРОГРаМi MieGVF з пiдготовки магiстрiв за спецiа-rriзацiею <Iнфраструктура i
еКСПЛУаТацiя високошвидкiсних за-гliзниць> (видача подвiйних дипломiв).

В рамках мiжнародноi програми МiеGVF з пiдготовки магiстрiв за
СПеЦiаЛiЗаЦiею <Iнфраструктура i експлуатацiя високошвидкiсних залiзниць>>

доцент Арпуль С. В: у 2014 роцi пройшов курс навчання з органiзацii руху
високошвидкiсних поiЪдiв ТGV на за-пiзницях SNCF (Францiя).

Голова KoMiciT
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Професор Афанасов А. М. пройшов стажування за програмою
сертифiкацii на за-шiзницях европи (Iнститут колiйництва, Варшава).

У 20|4,201-6 та20|8 роках в рамках спiвробiтництва з фондом Бориса
Колеснiкова за проектом <Залiзничнию) студенти спецiа-гlьностi прийма-гtи

участь у виставцi <<InnoTransD, яка проходила у Берлiнi (Нiмеччина).
Висновок: Експертца комiсiя встановила, що piBeHb мiжнародних

звьязкlв та роOоти з lноземними студентами в унlверситетl, lI органlзацrя
та результати вiдповiдають Лiцензiйним умовам провадження ocBiTHboI
дiяльностi закладiв освiти та Щержавним вимогам до акредитацii та
пiдготовки за освiтньо-професiйною програмою <<Елекгричний
транспорт> спецiальностi 14| <<Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка>> другого (магiстерського) рiвня вищоi освiти.

11 PIBEHь ПЦГОТОВКИ ФАХIВЦIВ ЗА ОСВIТНЬОЮ
ПРОГРАМОЮ

Пiд час експертизи були перевiренi показники успiшностi останньоi
екзаменацiйноi ceciT з охопленням ycix стулентiв денноi форми навчання
магiстрiв освiтньо-професiйноТ про|рами <Електричний транспорт) зi
спецiальностi 141 <<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>>.
Результати екзаменацiйноi сесii магiстрiв освiтньо-професiйноi програми
наведенi у табл. 1 1.1 акредитацiйноi справи.

З метою перевiрки якостi теоретичноi та практичноi пiдготовки фахiвцiв,
на пiдставi розпорядження ректора ДНУЗТ, вiдповiдно до <<Положення про
органiзацiю та проведення контрольних заходiв з оцiнювання рiвня
з€tлишкових знань сryдентiв>, проведено вимiрювання з€lJIишкових знаirь та
BMiHb студентiв, що навчаються за освiтньо-професiйною програмою
<<Електричний транспорт) зi спецiальностi |4| <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка>> з навчапьних дисциплiн, повне
виконання якл4х закiнчилося у попереднiх семестрах. Щанi про результати
проведення комплексних контрольних робiт (ККР) наведенi в табл. 4

Аналiз виконання комплексних контрольних робiт показав достатнiй
piBeHb знань. Також необхiдно вiдмiтити, що комплекти ККР складено
вiдповiдно до типових вимог щодо складу, змiсту та порядку ik розробки.

У процесi акредитацiйноi експертизи вiдповiдно до графiка проведення
комплексних контрольних робiт, затвердженому ректором, комiсiя провела
перевiрку рiвня пiдготовки студентiв магiстрiв за освiтньо-професiйною
програмою <<Електричний транспорт) зi спецiапьностi т4т
<<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiкa>) шляхом проведення
комплексних контрольних робiт. Порiвняльнi результати виконання ККР пiд
час самоаналiзу та аi<редитацiйноi перевiрки наведено в табл. 5.

Голова KoMiciT О. Vr. Сiнчук
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Результати ККР, якi подано у звiтi про самоаналiз до первинноi
акредитацii за освiтньо-гlрофесiйноi програми <<Електричний транспорт> зi
спецiальностi 14l <Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка>
та пiд час проведення акредитацiйноi експертизи, вiдповiдають .Щержавним
вимогам до акредитацii.

Згiдно з навч€uIьним планом пiдготовки магiстра за ocBiTHbo-
професiйною програмою кЕлектричний транспорт>) зi спецiальностi |4l
<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiко> по випусковiй
кафедрi <Електрорухомий склад заrriзниць) студентами виконуються KypcoBi
проекти та роботи з дисциплiн: Теорiя електричноi тяги, Технологiя ремонту
рухомого складу, Управлiння пiдприемством та логiстика. PiBeHb виконання i
захисту курсових проектiв дозволяе оцiнити сryпiнь теоретичноi i практичноi
пiдготовки студента.

Перевiрка експертною комiсiею курсових проектiв пiдтвердила ix
aKTyEtлbHicTb та практичну значимiсть, об'сктивнiсть оцiнок, вiдповiднiсть
змiсту навчЕLпьних дисциплiн. Що недолiкiв курсових робiт слiд вiднести:
наявнiсть орфографiчних помилок, незначнi невiдповiдностi вимогам
методичних рекомендацiй щодо оформлення курсових робiт.

Комiсiею було перевiрено 9 курсових проектiв та робiт магiстрiв, що
скJIадае 3ЗО/о вiд загальноi ix кiлькостi (27) за 20117-|8 н.р. Середнiй бал за
курсовими проектами складае 3,88 ) аза резулътатами перевiрки експертами

- 4,|1 .Розбiжнiсть становить 0,2З бали (5,6%).
Результати виконання курсових робiт наведено в табл. 6.

.Щержавна атестацiя магiстрiв здiйснюсться шляхом захисту випусковоТ
магiстерськоi роботи. Захист проходить вiдкрито. Атестацiю студентiв

Таблиця б - Результати виконання курсових робiт
J\Ъ п/п Курс Шифр акад.

групи
ШБ студента оцiнка

На захист1
кр

За
експертною

оцiнкою
Теорiя електричноТ тяги

l I Ет |72l Штандюк С. О. Задов./D Задов.lD
2 I ETT72l Цибуленко В. В. Добре.lС Добре.lС
з I Ет1'72lI Прилiпко В. Г. Добре.lС Добре,lС

Технологiя ремонту рухомого скJIаду
4 I Ет1'72]l Корогод В. С. Задов.lD Добре.lС
5 I Ет |721l Василенко А.И. Добре.lС Добре.lС
6 I Ет I12| Цибуленко В. В. Добре.lС Добре.lС

Управлiння пiдпри€мством та лог стика
7 I Ет1l]2| Корогод В. С. Вiдмiн./А Вiдмiн./А
8 I ET1'72I Кабанець А. IVr. Задов.lD Добре.lС
9 I ETI72| Прилiпко В. Г. Вiдмiн./А Вiдмiн./А

Середнiй бал (за вибiркою) 3,88 4,1|
Вiдхилення 0,2з (5,6%)

голова koMtcti
ф' 

, о.м.сiнчук
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здiЙснюе державна атестацiйна комiсiя. ,Що складу KoMiciT кафедра заохочуе
провiдних фахiвцiв в галузi залiзничного транспорту. У першому ceMecTpi
2017-18 навчального року, на другому Kypci магiстерськi роботи захищало 33
ВиПУскники. З яких, 24 за денною формою навчання та 9 за заочною. Пiд час
захисту здобуто 24Yо з вiдмiткою <<добре>>, 76% - <<вiдмiнно>>. Тематика двох
робiт була вiддзеркалена на конференцiях студентського наукового
ТОВарисТВа, що складае бYо вiд заг€Llrьноi кiлькостi випускникiв. Результати
двох робiт доклад€Lлися на мiжнароднiй науковiй конференцii, на ocHoBi
однiсi роботи пiдготовлена наукова робота студента, яка рекомендована до
участi у II етапi Всеукраiнського конкурсу наукових робiт студентiв.

Акредитацiйною комiсiею перевiрено виконання дипломних
магiстерських робiт випускникiв 2017 р. Вибiркова перевiрка дипломних
магiстерських робiт здобувачiв другого (магiстерського) рiвня Гуркiвського
Ю. В. <Щослiдження режимiв роботи тягового перетворювача електропоiЪда
подвiЙного живлення з асинхронним тяговим приводом>, Крихти С. Ю.
<<Модернiзацiя екiпажноi частини пасажирського електровоза ЧС7)),
Пономарьова О. Д. <Проект тягового двиryна вантажного електровоза),
пок€вала, що кожна робота мае завдання, календарний план,
супроводжуеться вiдгуком керiвника, оформлена належним чином.

Висновок: Експертца комiсiя встановила, що результати сесiй та
комплексних контрольних робiт свiдчать про те, що загальний piBeHb

фаховоi пiдготовки магiстрiв за освiтньо-професiйною програмою
<<Електричний транспорт>> зi спецiальностi |4l <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка>> е достатнiм. АбсолютниЙ та якiсниЙ
показники успiшностi вiдповiдають вимогам акредитацii'. ВiдхилЬння
результатiв експертного вимiрювання залишкових знань вiд результатiв
самоаналiзу знаходяться в межах допустимих значень.

12 пЕрЕлIк зАувАжЕнь (приписIв) контролюючих
оргАнIв I зАходI щодо ix усуншння

20|3 року питання щодо черговоi повторноi акредитацii напряму
пiдготовки Електромеханiка спецiальностi 7.05070203 Електричний
транспорт, 8.0507020З Електричний транспорт у Щнiпропетровському
нацiональному унiверситетi залiзничного транспорту iMeHi академiка В. А.
Лазаряна MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни розглядЕtло на засiданнi
експертноi ради Акредитацiйноi KoMicii (без проведення перевiрки
експертною комiсiею).

Протягом 2013-2018 роках у дiяльностi унiверситету порушень в
органiзацii та провадженi освiтнього процесу не виявлено.

голова koMicii О. М. Сiнчук
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13 зАгАльнI висновки тА пропозицri вкспшртноi
KoMrcri

ЕКСПеРтна комiсiя вiдповiдно до нак€ву MiHicTepcTBa освiти i науки
Украiни вiд 30 листопада2018 p.J\b 2356-л <Про проведення акредитацiйноТ
експертизи) в перiод з 10 грудня 2018 р. по 12 грудня 2018 р. здiйснювала
аКРеДИТаЦiЙнУ експертизу освiтньо-професiйноТ програми <<Електричний
ТРанспорт) спецiальностi |4| <<Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти у
,ЩНiпРопеТровському нацiональному унiверситетi за-гtiзничного транспорту
iMeHi академiка В. Лазаряна. На пiдставi аналiзу i перевiрки поданих на
акредитацiю матерiалiв комiсiя дiйшла таких висновкiв:

- РОбОта з пiдготовки здобувачiв вищоi освiти освiтньо-професiйноi
ПРОГРаМИ <<ЕлектричниЙ транспорт) спецiальностi 141 <<Електроенергетика,
еЛеКТРОТеХНiКа Та електромеханiка>> галузi знань 14 <Електрична iнженерiл>
За ДРУГИМ (магiстерським) piBHeM вищоi освiти здiйснюеться на н€rлежному
piBHi;

Матерiа_гrи з первинноi акредитацii подано вiдповiдно до Законiв
УкраiЪи <Про ocBiTy>>, <Про вищу ocBiTy>>, постанови Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 09.08.2001 р. J\Ъ97S кПро затвердження Положення про
акредитацiю вищих навч€tльних закладiв i спецiальностей у вищих
навчаIIьних закJIадах i вищих професiйних )л{илищах), постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд З0.12.2015 р. J\b 1l87 <Про затвердження Лiцензiйних
УМов провадження ocBiTHboi дiяльностi>> (в редакцiТ постанови К.абiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 10.05.2018 р. J\Ъ 347), нак€ву MiHicTepcTBa освiти i
науки, молодi та спорту УкраiЪи вiд 13.06.201,2 Ns 689 <Про затвердження
,Щержавних вимог до акредитацii напряму пiдготовки, спецiальностi та
вищого навч€tпьного закладу> на розгляд експертноi KoMicii, представленi у
повному обсязi;

освiтньо-професiЙна програма, навчЕuIьний, робочий навчальний
Плани, робочi програми дисциплiн, методичне забезпечення навчztльного
процесу, piBeHb та якiсть знань студентiв вiдповiдають встановленим
квалiфiкацiйним вимогам;

- СТаН кадрового, матерiа-lrьно-технiчного, навчzlльно-методичного та
iнформацiйного забезпечення освiтнього процесу, соцiа-пьна iнфраструктура
ЗагалоМ вiдповiдають встановленим вимогам до заJIвленого рiвня пiдготовки;

науково-педагогiчнi працiвники мають вiдповiдну базову ocBiTy,
систематично проводиться робота з формування, пiдвищення ква_гriфiкацii та
атестацii науково-педагогiчних працiвникiв. Якiсний склад науково-
педагогiчних працiвникiв, якi задiянi у пiдготовцi фахiвцiв з ocBiTHbo-
професiйноi програми освiтньо-професiйноi програми <Електричний
ТраНспорТ) спецiальностi 14l <<Електроенергетика, електротехнiка та
електромеханiка>>, вiдповiда€ чинним вимогам;

Голова KoMiciT О. VI. Сiнчук



28

- стан матерiztльно-технiчного та бiблiотечного забезпечення пiдготовки
спецiальностi вiдповiдае вимогам щодо органiзацii пiдготовки фахiвцiв
освiтнього ступеня <магiстр>>. Наявнi Bci необхiднi iнструктивнi та методичнi
матерiали, що регламентують освiтню дiяльнiсть з фаховоТ пiдготовки
магiстрiв, також розроблено навчЕrльно-методичнi комплекси з професiйно
орiентованих та спецiальних дисциплiн;

навчальний заклад спроможний здiйснювати освiтню дiяльнiсть,
пов'язану з пiдготовкою здобувачiв вищоi освiти освiтньо-професiйноТ
програми <Електричний транспорт> спецiатlьностi 141 <Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка) на другому (магiстерському) piBHi вищоi
освiти.

Наданi у розпорядження експертноi KoMicii оригiнали документiв, що
характеризують Щнiпропетровський нацiональний унiверситет залiзничного
транспорту iMeHi академiка В. Лазаряна, пiдтверджуютъ можливiсть
навч€Iпьного закладу забезпечити пiдготовку здобувачiв вищоi освiти
освiтньо-професiйноТ програми <<Електричний транспорт>> спецiальностi 141
<<Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка> за другим
(магiстерським) piBHeM вищоi освiти. Органiзацiя, планування та формування
контингенту здобувачiв вищоI освiти здiЙснюстъся вiдповiдно до чинного
законодавства без порушень.

За результатами перевiрки експертна комiсiя вважае доцiльним надати
наступнi рекомендацiI щодо покращення якостi пiдготовки фахiвцiв за
освiтньо-професiйною програмою <Електричний транспорт)> спецiа-гlьностi
l4l <Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка> другого
(магiстерського) рiвня вищоi освiти, якi не впливають на рiшення про
акредитацiю, але дозволяють полiпшити якiсть пiдготовки здобувачiв вищоi
освiти:

продовжити оновлення кабiнетiв, лабораторiй, поповнення ix
сучасними видами обладнання та устаткуванням;

- покращувати дiяльнiсть кафедр унiверситету з видання пiдручникiв та
навч€lльних посiбникiв;

- продовжити роботу над створенням навч€lльно-методичних матерiалiв
(комплексiв) дисциплiн та ix розмiщення у системi дистанцiйноi освiти
Moodle, як засобу пiдвищення ефективностi самостiйноi роботи студентiв.

Висновки. На пiдставi вказаного вище експертна комiсiя МОН
Украihи дiйшла висновкуl що освiтньо-професiйна програма
<<Електричний транспорD> спецiальностi t41 <<Електроенергетика,
електротехнiка та електромеханiка>> галузi знань 14 <<Електрична
iнженерiя>> за другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти в

Щнiпропетровському нацiональному унiверситетi залiзничного
транспорту iMeHi' академiка В. Лазаряна вiдповiдае встановленим
вимогам, забезпечу€ державну гарантiю якостi освiти i боже бути
акредитована.
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На пiдставi аналiзу поданих на акредитацiю матерiалiв i результатiв
акредитацiЙноi експертизи комiсiя робить висновок про моrкпивiсть
акредитацll Щнiпропетровського нацiонального унlверситету
залiзничного транспорry iMeHi академiка В. Лазаряна щодо здiйснення
ocBiTHboi дiяльностi з другим (магiстерським) piBHeM вищоi освiти
освiтньо-професiйноi програми <<Електричний транспорт>> спецiальностi
1 4 1 <<Електроенергети ка, електротехнiка та електромеханiка>>.

|2 грудня 2018 р.
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,Щодаток А
Таблиця А1

Вiдомостi про декларування виконання вимог лiцензiйних умов щодо
провадження освiтньоi дiяльностi здобувачiв вищоi освiти другого

(магiстерського) рiвня за освiтньо-професiйною програмою кЕлектр ичний
транспорт>> спецiальностi 141 <Електроенергетика, електротехнiка та

електромеханlка))

Показник (норматив)
значення покztзника

Вiдхилення
нормативне фактичне

1 2 aJ 4

к в1 вимогиал
1. Наявнiсть у закладi освiти пiдроздiлу чи
кафедри, вiдповiдальних за пiдготовку
здобувачiв вищоi освiти

+ +

2. Наявнiсть у складi пiдроздiлу чи кафедри,
вiдповiдальних за пiдготовку злобувачiв
вищоТ освiти, тимчасовоi робочоТ групи
(проектноi групи) з науково-педагогiчних
працiвникiв, на яку покладено
вiдповiдальнiсть за пiдготовку здобувачiв
вищоТ освiти за певною сtlецiальнiстю

три особи, що
мають

науковий
ступiнь та

вчене звання,
з них олин

доктор наук
або професор

+

3. Наявнiсть у керiвника проектноi групи
(гаранта ocBiTHboT програми) :

t) наукового ступеня таlабо вченого звання
за вiдповiдною або спорiдненою
спецiальнiстю

+ +

2) наукового ступеня та вченого звання за
вiдповiдною або спорiдненою спецiалlьнiстю
3) стажу науково-педагогtчноt таlабо
науковоi роботи не менш як 10 poKiB (до 6
вересня 201'9 р. для початкового рiвня з

урахуванням стажу педагогiчноi роботи)

+ +

4. Проведення лекцiй з навччLпьних

дисциплiн науково-педагогiчними
(науковими) прачiвниками вiдповiдноi
спецi€tпьностi за основним мiсцем роботи
(мiнiмальний вiдсоток визначеноТ
навч€Lпьним планом кiлькостi годин):
1) якi мають науковий ступiнь та/або вчене
звання (до б вересня 2019 р. для початкового

рiвня з урахуванням педагогiчних
працiвникiв, якi мають виIцу категорiю)

50 100 +50

2) якi мають науковий ступiнь доктора наук
або вчене звання пDофесопа

25 46 +21

3) якi мають науковий ступiнь доктора наук
та вчене звання
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Продовження табл. Al

1 2 a
J 4

5. Проведення лекцiй з навч€шьних
дисцигtлiн, що забезпечують формування
глрофесiйних компетентностей, науково-
шедагогiчними (науковими) працiвниками,
якi е визнаними професiонаJIами з досвiдом
роботи за фахом (мiнiмальний вiдсоток
визначеноi навчаIIьним планом кiлькостi
годин):
1) дослiдницькоТ, управлiнськоi,
iнцовацiйноI або творчоТ роботи за фахом

15 81 +бб

2) практичноТ роботи за фахом
6. Проведення лекцiй, практичних,
семiнарських та лабораторних занять,
здiйснення наукового керiвництва
курсовими, дипломними роботами
(проектами), дисертацiйними дослiдженнями
науково-педагогiчними (науковими)
працiвниками, piBeHb науковоi та
професiйнот активностi кожного з яких
засвiдчуеться виконанням за ocTaHHi п'ять
poKiB не менше трьох умов, зiвначених у
пунктi 5 ппимiток

пiдпункти 1-

16 пункту 5

примiток

100

7. Наявнiсть випусковоТ кафедри iз
спецiагlьноТ (фаховоi) пiдготовки, яку
очолюе фахiвець вiдповiдноi або спорiдненоi
науково-педагогiчноi спецizшьно cTi :

1) з науковим ступенем доктора наук та
вченим званням
2) з науковим стуIIенем та вченим званням + +

3) з науковим ступенем або вченим званням
8. Наявнiсть трудових договорiв (KoHTpaKTiB)
з yciMa науково-педагогiчними гlрацiвниками
та/або наказiв про прийняття ik на роботу

+ +

ма,l,ерriulъно -технlчного за0 езпечення
l. Забезпеченiсть примilценнями для
проведення навч€Lпьних занять та
контрольних заходiв (кв. MeTpiB на одну
особу для фактичного контингенту студентiв
та заявленого обсягу з урахуванням
навчання за змiнами)

2,4 5,13 +2,7З

2. Забезпеченiсть мулътимедiйним
обладнанням для одночасного використання
в навч€шьних аудитоliiях (мiнiмагlьний
вiдсоток кiлькостi аудиторiй)

30 67 +3]

З. Наявнiсть соцiально-побутовоТ
iнфпастоyктчDи:
1) бiблiотеки, у т. ч. чит€uIьного залу + +

технологiчн.i вимоги
щодо
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Продовження табл. А1

1 2 a
J 4

2) пунктiв харчування + +

3) актового чи концертного з + +

4) спортивного з + +

5) стадiону та/або спортивних майданчикiв + +

6) медичного пункт + +

4. Забезпеченiсть здобувачiв виrцоi освiти
гуртожитком (мiнiмапьний вiдсоток
потреби)

70 100 +30

5. Забезпеченiсть комп'ютерними робочими
мiсцями, лабораторiями, полiгонами,
обладнанням, устаткуванням, необхiдними
для виконання навч€[гIьних планiв

+ +

щодо
технологlчнi вимоги

навч€Lпьно -методичного з абезпечення
освlтньо1 дlяльност1 у сфер1 вищоt освlти

1. Наявнiсть описy ocBiTHboT ппогDами + +

2. Наявнiсть навч€шьного плану та
пояснювЕtпьноТ записки до нього

+ +

3. Наявнiсть робочоi програми з кожноТ
навч€lJIьноi дисциплiни навч€шьного плану

+ +

4. Наявнlсть комплексу навччшьно-
методичного забезпечення з кожноi
навч€шьнq! дисциплiни навч€шьного плану

+ +

5. Наявнiсть програми практичноi
пiдготовки, робочих програм практик

+ +

6. Забезпеченiсть студентiв навчсшьними
матерiа_гrами з кожноТ навчЕшьноТ дисциплiни
навччшьного плану

+ +

7. Наявнiсть методичних матерiалiв для
проведення атестацiТ здобувачiв

+ +

Технологlчн1 вимоги
щодо iнформацiйного забезпечення ocBiTHboT

l . Забезпеченiсть бiблiотеки вiтчизняними та,
закордонними фаховими перiодичними
виданнями вiдповiдного або опорiдненого
профiлю, в тому числi в електронному
виглядi
2. Наявнiсть доступу до баз даних
гrерiодичних наукових видань англiйською
мовою вiдповiдного або спорiдненого
профiлю (допускаеться спiльне
користування базами кiлькома закладами
освiти)

Голова KoMiciT
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3. Наявнiсть офiчiйного веб-сайту закладу
освiти, н& якому розмiщена основна
iнформацiя про його дiяльнiсть (структура,
лiцензiТ та сертифiкати про акредитацiю,
освiтня/освiтньо-
наукова,/видавнича/атестацiйна (наукових
кадрiв) дiяльнiсть2 навч€ulьнi та HayKoBi
cTpyкTypHi пiдроздiли та iх склад, перелiк
навч€Lпьних дисциплiн, правила прийому,
контактна iнформацiя)

+ +

4. Наявнiсть електронного ресурсу закладу
освiти, який мiстить навч€шьно-методичнi
матерiали з навч€шъних дисциплiн
навч€шьного плану, в тому числi в системi
дистанцiйного навчання (мiнiмапьний
вiдсоток навч€шьних дисциплiн)

б0 80 +20

Продовження табл. А1
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Таблитlя А2

Заведенi вiдомостi про дотримання нормативних вимог щодо якiсних
ХаРаКТеРИСТик пiдготовки здобувачiв вищоi освiти другого (магiстерського)

рiвня за освiтньо-професiйною про|рамою <Електр ичний транспорт)
СПеЦiаЛЬнОстi 141 <Електроенергетика, елекц)отехнiка та електромеханiка>

Показник (норматив) значення показника
Вiдхилення* *

нормативне* фактичне
l 2 з 4
Якiснi характеристики пiдготовки ахlвцlв

1. Умови забезпечення державноТ гарантiТ якостi вищоi освiти
1.1. Виконання навч[шьного плану за
показниками: перелlк навчzLпъних
дисциплiн, обсяг у годин zx, форми
контролю, %

I.2. ПiдвиIцення квалiфiкацii викJIадачiв
постiйного складу за ocTaHHi 5 poKiB , ОА

1.3. Чисельнiсть науково-педагогiчних
(педагогiчних) працiвникiв, Що
обслуговують спецiальнiсть i працюють у
навчi}JIьному закладi за основним мiсцем
роботи, якi займаються вдосконitJIенням
навчiIльно-методичного забезпечення,
науковими дослiдженнями, пiдготовкою
пiдручникiв та навчальних посiбникiв, %

2. Результати освiтньоi дiяльностi (piBeHb пiдготовки фахiвцiв), не менше ОZ

2.1. PiBeHb знань студентiв з гуманiтарноi та соцiально-економiчноТ пiдготовки:
2.|.|. Успiшно виконанi контрольнi
завдання, %

2.I .2. Якiсно виконанi контрольнi.
завдання (оцiнки ((5)) i к4>)), %
2.2. PiBeHb знань дентlв з п иродничо-на

Не передбаченi

Не передбаченi

ковоi ( ндаментilJlьноi) пiдготовки :

не передбаченi
навч€шьниN4 планом

не передбаченi
навчiшьним планоN{

оботи

2.2.|. Успiшно виконанi
завдання, %

2,2.2. Якiсно виконанi контрольнi
завдання (оцiнки (5>> i (4>), %

2.3. Pi

ганiзацiя на ково1

контрольн1

3.1. Наявнiсть у
закJIаду наукових

cTpyкTypi навчitJIьного
пiлроздiлiв

Голова KoMiciT

1вень знань студентlв з1 спецlально1 аховоТ) пiдготовки:
2.3.|. Успiшно виконанi контрольнi
завдання, %

90 100 +10

2.3.2. Якiсно виконанi контрольнi
завдання (оцiнки <<5>> i к4>), %

50 73 +23



Продовження табл. А2

3.2. Участь студентiв у науковiй роботi
(наукова робота на кафелрах та в
лабораторi ях, участь в наукових
конференцiях, конкурсах, виставках,
профiльних олiмпiадах тоIцо)

|2 грудня 2018 р.

Голова експертноi KoMicii:
завiдувач кафедри автоматизованих
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О. I\4. Сiнчук

В. Х. Лалека

о. IVI. Пшtнько

електромеханlчних
промисловостi та

систем в
транспортi

1ме

Державного виIцого навчаJIьного
закладу uКр"ворiзъкий нацiональний

унiверситет>), д.т.н., професор

Член експертноi KoMiciT:
професор кафедри електричного
транспорту Харкiвського
нацiон€tJIьного унiверситету мiського
господарства iMeHi О. IVr. Бекетова,
д.т.н., професор

(З експертними висновками
ознайомлений>>:

ректор Iнiпропетровського
нацiончtпьного унiверситету
з€Lпlзничного транспорту
академiка В. Лазаряна

;'$ ýf, *f,ffiЖ.irý ý \Ё ъ*
;fr -\ $ffi,ф:ъ$f l* ý жьъ-\ tж'## /-ý
ýУуfuý,$*tи

Голова KoMiciT
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(ПОГОДЖЕНО)
Голова ексшертноТ KoMiciT з первинноТ

акредитацiйноi експертизи ocBiTнbo_

професiйноТ програми <<Електричний

(ЗАТВЕРДХtУIО)
Ректор Щнiпропетровського
нацiонаJIьного унiверситету

залiзничного транспорту iMeHi

академiка В. Лазарянатранспорт)) спецiальностi 14I

<<Електроенергетика, електротехнlка та

електромеханlка) за другим
(магiстерським) piBHeM виrцоI освiти у
Щнiгrропетровському нацlонаJIьному

унiверситетi залiзничного транспо

iMeHi академiка В. Лазаряна вlдпов1

наказу вiд 30.1 1 .18 р. Jф 2З56-п

Украiни

О. VI. Сiнчук о. I\4. Пшtнько

графiк проведення комплексних контрольних робiт (ккр) пiд час

роботи експертноi koMicii зi стулентами Щнiпропетровського нацiон€tльного

унiверситету за-пiзничного транспорту iMeHi академiка В, Лазаряна ocBiTHbo-

професiйноi процрами <Електричний транспорт> спецiалъностi t4t

<<ЕлектрОенергетика' електроТехнiка та eлeкTpoмexaHiKa> за Другим

(магiстерським) piBHeM вищоТ освiти

Щекан фu*улътету
<Управлiння енергетичними
процесами>) А. I\4. Афанасов

ЕксгtертВикладачЩата, час та
мiсце

проведення ЩЩt

Номер
групи

Назва дисциплiни з

якоi проводиться
ккр

Сiнчук О. М.,

,Щапека В. Х.
Бiлухiн Л.С.

Голiк С. I\4.

1 1. |2.1 8, 08.00_
09.20, 3 3 08

Ет1172|Управлiння
пiдприемством та

логiстика
Сiнчук О. I\4.,

Щалека В. Х.
1 1.12.|8, 08.00-

09.20, 3306
Ет1722Теорiя електричноТ

тяги

Голова KoMiciT о. Nir. Сiнчук
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