
висновок
акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

на право здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього рівня магістр 
спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика,

електротехніка та електромеханіка»)

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 «Про 
затвердження Положення про акредитацію навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 31.10.2011 р., №1124 «Про внесення 
змін до постанови кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001р. №978 і від 8 серпня 2007 р. 
№1019», Державних вимог до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого 
навчального закладу, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 13.06.2012 року №689, Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2015 року №1187 та наказу 
Міністерства освіти і науки України №248-А від 21 листопада 2016 року експертна комісія у 
складі:
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професор кафедри електричного транспорту Харківського 
національного університету міського господарства імені 
О.М. Бекетова, доктор технічних наук, професор.

завідувач кафедри електромеханічних систем 
автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького 
національного технічного університету, 
доктор технічних наук, професор.

розглянула подані матеріали та провела безпосередньо на місці у період з 30 листопада 2016 року 
до 2 грудня 2016 року перевірку щодо підготовки фахівців за освітнім ступенем магістр зі 
спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»). Експертиза проводилася шляхом вивчення матеріалів самоаналізу для 
акредитації спеціальності, виконання контрольних замірів якості навчання за складеним графіком 
проведення ККР, ознайомлення з кадровим, методичним та матеріально-технічним забезпеченням 
навчального процесу, проведення вибіркового контролю звітів з практик і встановила наступне.

1. Відповідність освітньої діяльності державним вимогам

ДВНЗ «Криворізький національний університет» є правонаступником Криворізького 
гірничорудного інституту, який був заснований у 1922 році.

Керівник університету -  Ступнік Микола Іванович, доктор технічних наук, професор.
Адреса: 50027 м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, тел (056) 409-06-06, (0564) 92-00- 

65, факс (0564) 74-52-57, (0564) 74-51-98.
Форма власності -  державна, рівень акредитації -  IV.
Після реорганізації ДВНЗ «Криворізький національний університет» до складу університету 

входять два науково-дослідні інститути (Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в 
гірничорудній і металургійній промисловості та Науково-дослідний гірничорудний інститут). Як 
відокремлені структурні підрозділи до складу ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
входять такі вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації: шість коледжів (Автотранспортний, 
Гірничий, Гірничо-електромеханічний, Інгулецький Індустріальний, Політехнічний).

Університет має ліцензію (від 2910.2014р. серії АЕ № 527440) на здійснення освітньої 
діяльності з 65 спеціальностей за 48 напрямами. В університеті навчається 6010 студентів, із них 
3677 осіб -  за денною формою навчання і 2333 особи -  за заочною формою навчання. Навчально-
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виховний процес в університеті забезпечують 433 особи професорсько-викладацького складу, у 
тому числі 60 докторів наук (13,8%), і 232 кандидати наук (53,6%).

Фонди бібліотеки університету налічують понад 979630 примірників навчальної, наукової та 
художньої літератури. Бібліотека має 8 читальних залів на 272 посадкових місця. З 2006 року у 
бібліотеці впроваджена мережева система обслуговування науковців. Науково-педагогічний 
персонал університету отримує необхідну інформацію відповідно до читацьких запитів із 
періодичних видань, наукових видань електронною поштою безпосередньо на електронні адреси 
кафедр. Парк персональних комп’ютерів, налічує 512 комп’ютерів та постійно оновлюється і 
поповнюється. Він використовується в навчальному процесі не тільки на спеціальних, але й на 
загально-технічних та гуманітарних кафедрах. У навчальному процесі задіяні тільки сучасні 
комп’ютери, що підключені до ІШегпеГ Насиченість навчального процесу комп’ютерами складає 
12,2 комп’ютерів на 100 студентів приведеного контингенту.

У ДВНЗ «Криворізький національний університет» на кафедрі автоматизованих 
електромеханічних систем в промисловості та транспорті готують фахівців за спеціальністю
8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка») відповідно до вищезазначеної ліцензії. Контингент студентів за освітнім 
ступенем магістр складає 13 осіб, усі вони навчаються за денною формою навчання.

Висновок:
Отже, ДВНЗ «Криворізький національний університет» здійснює освітню діяльність з 

підготовки магістрів спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») відповідно до Ліцензійних умов 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

2. Формування контингенту студентів
Прийом, відбір і направлення громадян на навчання до ДВНЗ «Криворізький національний 

університет» проводиться у відповідності з правилами прийому Міністерства освіти і науки 
України. При прийомі на навчання приймальна комісія дотримується вимог законодавчих актів та 
нормативних документів.

Формування контингенту студентів спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») відбувається переважно за рахунок 
студентів, які отримали диплом бакалавра напряму підготовки 6.050702 «Електромеханіка» та 
склали фахові випробовування зі спеціальності «Електричний транспорт», які проводяться у формі 
тестів та містять питання з основних профільних дисциплін, а також випробування з іноземної 
мови.

Так, у 2015 році на спеціальність 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») було зараховано 5 осіб денної форми 
навчання, у 2016р. -  8 осіб денної форми навчання.

Незважаючи на виконання держзамовлення з підготовки фахівців усіх кваліфікаційних 
рівнів, ліцензований обсяг виконується не повністю. Це пояснюється як демографічними 
факторами, які є спільними для всіх спеціальностей, так і регіональними особливостями набору.

Як видно з динаміки змін контингенту студентів кількість підготовлених фахівців зі 
спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» на 100% відповідає прийнятій кількості, тобто 
при підготовці фахівців спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») відрахувань студентів не було.

Висновок:
Протягом 2015-2016 навчального року формування контингенту студентів спеціальності

8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка») відбувалося в межах ліцензованого обсягу. Організаційні, методичні та 
рекламні заходи забезпечують формування та збереження якісного складу контингенту студентів.
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3. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес з підготовки фахівців зі спеціальності 8.05070203 «Електричний 
транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») здійснює випускова 
кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті.

Кафедру автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті очолює 
доктор технічних наук, професор Сінчук Олег Миколайович.

На кафедрі автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті 
утворена проектна група яка відповідає за підготовку здобувачів вищої освіти кафедри зі 
спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка») до якої входять три особи, що мають науковий ступінь та вчене звання, з них 
один доктор наук, професор.

Керівником проектної групи є Гузов Едуард Семенович, кандидат технічних наук, доцент за 
відповідною (спорідненою) спеціальністю та має стаж науково-педагогічної роботи 55 років

На кафедрі автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті 
працює 16 осіб, з них: 1 доктор технічних наук, професор., 11 кандидатів технічних наук та 4 
особи, які не мають наукового ступеня.

Усі викладачі кафедри мають спеціальну вищу освіту, яка відповідає дисциплінам, що 
викладаються. Один раз на 5 років викладачі підвищують свою кваліфікацію. За останні 5 років 
підвищили кваліфікацію усі викладачі, що беруть участь у підготовці магістрів. Підвищення 
кваліфікації проводиться шляхом стажування у вищих навчальних закладах та на провідних 
підприємствах із сучасною технологією виробництва та систем управління. Викладачі кафедри 
також беруть активну участь у науково-дослідницькій роботі з вирішення проблем 
енергозбереження як в промисловості, так і в електричному транспорті підприємств Кривбасу.

Всього до підготовки спеціалістів за спеціальністю 8.05070203 «Електричний транспорт» 
(141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») залучено 10 осіб.

Викладання лекційних годин дисциплін циклу загальної підготовки (всього 50 лекційних 
годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин викладають 
науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями, з них 100% 
працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним місцем роботи.

Викладання лекційних годин дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (всього 
236 лекційних годин) забезпечують спеціалісти з відповідною освітою: 100% лекційних годин 
викладають науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та вченими званнями усі 
працюють у ДВНЗ «Криворізький національний університет» за основним місцем роботи. Доктори 
забезпечують 42% лекційних годин зазначеного циклу.

Комісією було виконано вибіркову перевірку первинних документів науково-педагогічних 
працівників. Перевірено документи доцента Удовенко О.О., який за навчальним планом 2015 року 
викладав дисципліну «Методика викладання дисциплін за фахом» (вказана навчальна дисципліна 
виключена з навчальних планів подальшої підготовки фахівців освітнього ступеня магістр 
починаючи з 2016 року). В ході перевірки виявлено:

Доцент Удовенко О.О. має відповідну фахову вищу освіту (закінчив Криворізький технічний 
університет за спеціальністю «Електропривод і автоматизація промислових установок і 
технологічних комплексів» та має за вказаною спеціальністю, диплом спеціаліста з відзнакою 
НР№40172509 та диплом магістра НР№40170827), має науковий ступінь кандидата технічних наук 
за спеціальністю «Електротехнічні комплекси та системи» (диплом ДК №024752) та вчене звання 
доцента кафедри автоматизованого електроприводу (атестат доцента 02ДЦ №013387). Також, у 
2016році, пройшов підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Технології дистанційної 
освіти у вищому навчальному закладі» у центрі післядипломної освіти перепідготовки та 
підвищення кваліфікації Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК 01566057/000034-16).

Висновок:
Отже, кадровий склад викладачів ДВНЗ «Криворізький національний університет», який 

здійснює підготовку фахівців спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141
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«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), його наукова і педагогічна кваліфікація 
забезпечує навчання на рівні вимог та нормативів акредитації за освітнім ступенем магістр.

4. Науково-дослідницька діяльність
Наукова діяльність у ДВНЗ «Криворізький національний університет» є невід’ємною 

складовою освітньої діяльності, що організовується, здійснюється і фінансується згідно з 
вимогами законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих 
навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Наукові дослідження виконуються творчими 
колективами кафедр, проблемних, галузевих, академічних наукових лабораторій, структурних 
підрозділів, які організовують виконання досліджень, здійснюють експериментальне і дослідне 
виробництво, інформаційне, патентне, метрологічне та інше забезпечення якісного виконання 
робіт. Учені університету в тісній співдружності з інженерно-технічними працівниками 
підприємств, науковцями проектних та науково-дослідних інститутів вирішують важливі 
народногосподарські проблеми. До наукових об’єктів, що становлять національне надбання нашої 
держави, віднесена «Колекція каменю науково-дослідного геолого-мінералогічного музею 
Криворізького національного університету».

Науково-дослідницька робота науково-педагогічних працівників університету є такою ж 
обов’язковою частиною їх діяльності, як і навчальна, методична та виховна. їх метою є:

-  підвищення кваліфікації викладачів з обраної спеціальності, включаючи виконання 
дисертаційних робіт;

-  зростання творчого потенціалу викладачів;
-  досконале знання сучасних досягнень з дисциплін які забезпечують викладачі;
-  розвиток різних форм наукової співпраці тощо.

Науково-дослідницька робота з напряму підготовки фахівців спеціальності ведеться 16 
викладачами кафедри. Участь штатних викладачів в науково-дослідницькій роботі (НДР) складає 
100%. У 2015-2016 роках кафедра виконує 2 роботи на загальну суму 985,5 тис. грн.

Протягом існування кафедри, її співробітники активно займаються науково-дослідницькою 
роботою. Основні наукові напрями, що сформувалися на кафедрі автоматизованих 
електромеханічних систем в промисловості та транспорті й активно проводяться викладачами 
кафедри:

1. Теорія та практика створення енергоефективних систем керування 
електрифікованими видами транспорту (д-р техн. наук, професор Сінчук О.М.).

2. Електробезпека. Методи та засоби зниження сили струмів витоку в умовах 
комбінованих електричних мереж залізорудних шахт (канд. техн. наук, ст. наук, 
співробітник Лікаренко А.Г.).

3. Розробка моделей та дослідження перехідних процесів у системах електроприводу 
ПЧ-ШІМ-СД, та БПЧ-СД (канд. техн. наук, доцент Сьомочкин А.Б.).

4. Аналіз способів керування асинхронним тяговим двигуном та їх вплив на механічні 
характеристики. Розробка систем бездатчикового векторного керування приводами 
змінного струму (канд. техн. наук, доцент Осадчук Ю.Г.).

Наукові школи

1. «Теоретичні основи енергоефективного керування тяговими електротехнічними 
комплексами та системами» під керівництвом доктора технічних наук, професора 
Сінчука Олега Миколайовича.

Виконання науково-дослідних робіт

1. Держбюджетна науково-дослідницька робота №30-102-15 «Розроблення 
енергозберігаючих заходів на підприємствах гірничодобувної промисловості», Керівник 
теми: д-р техн. наук, професор Сінчук О.М. Обсяг фінансування -  550 тис. грн.
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2. Науково-дослідна робота «Розроблення комплексу заходів по енергозбереженню на 
підприємствах залізорудної промисловості № 30-98-14. Керівник теми: д-р техн. наук, 
професор Сінчук О.М. Обсяг фінансування -  435,5 тис. грн.

Впровадження в навчальний процес результатів найновітніших наукових досліджень 
досягається залученням студентів до виконання НДР (господарчих та бюджетних) з подальшим 
використанням їх результатів і більш поглибленої розробки в основних частинах дипломних 
проектів та випускових роботах магістрантів. Залучення студентів до виконання наукових 
досліджень на більш ранній стадії (починаючи з 3-го курсу) дозволяє в подальшому визначити 
контингент обдарованої молоді для вступу до магістратури й аспірантури.

Кафедра має 15 навчальних лабораторій та 5 науково-дослідницьких лабораторій, 
обладнаних сучасними засобами за спонсорської підтримки ТОВ «Техноімпекс» (обладнання 
фірми “OMRON”) м. Черкаси, TOB «СВ АЛЬТЕРА» (електроприводна техніка фірми “Lenze”) 
м. Київ, ТОВ «Амплітуда» м. Донецьк, ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат», ТОВ 
«Криворіжелектромонтаж», ПАТ «Електромашина» м. Харків.

У 2015-2016 навчальному році кафедрою автоматизованих електромеханічних систем в 
промисловості та транспорті:

1. Організовано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та 
молодих учених «Актуальні питання енергоефективності гірничо-металургійного 
виробництва»;

2. Видано збірник тез: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 
енергоефективності гірничо-металургійного виробництва»: Збірник тез доповідей. -  
Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2016. -  60 с.

3. Організовано роботу секції 11 «Електромеханіка та електроенергетика» Міжнародної 
науково-технічної конференції «Розвиток промисловості та суспільства»;

4. Видано збірник наукових праць«Вісник Криворізького національного університету» 
Випуск 42;

5. Проведено Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом 
«Гірництво».

За звітний період (2015-2016рр.) співпрацівниками кафедри опубліковано 43 публікації в 
престижних українських та міжнародних виданнях, що індексуються в наукометричних базах 
даних, 18 публікацій в українських та міжнародних виданнях, що не індексуються в 
наукометричних базах даних. Підготовлено та видано 3 монографії, 4 навчальних посібника та 1 
підручник, отримано 5 патентів України на корисну модель.

Підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацьких кадрів здійснюється через 
роботу аспірантури та докторантури при ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Проведено розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки 
докторів філософії зі спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

У 2016 році здобувачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня 
кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи:

1. Козакевич Ігор Аркадійович -  ст. викладач кафедри АЕСПТ, науковий керівник - доцент 
Осачук Юрій Григорович (18 травня 2016 р., ДВНЗ «Вінницький національний 
технічний університет»);

2. Ялова Альона Миколаївна - науковий керівник - професор Сінчук Ігор Олегович (18 
травня 2016 р., ДВНЗ «Вінницький національний технічний університет»);

3. Козлов Владислав Сергійович -  асистент кафедри АЕСПТ - науковий керівник - 
професор Сінолиций Анатолій Пилипович (31 травня 2016 р., ДВНЗ «Національний 
гірничий університет», м. Дніпропетровськ)

Під керівництвом провідних викладачів кафедри автоматизованих електромеханічних 
систем в промисловості та транспорті впродовж навчання студенти беруть активну участь у

5

Голова комісії В. X. Далека



науково-дослідницькій роботі, що створює потенціал для подальшого розвитку студентської 
науки.

Основними формами участі студентів у науковій роботі на молодших курсах є проведення 
олімпіад, участь у наукових семінарах на кафедрах, написання наукових робіт на різноманітні 
конкурси, робота у наукових гуртках та ін. Студенти старших курсів, крім того, ще залучаються до 
виконання наукових робіт, що виконуються на кафедрі за госпдоговорами та за договорами про 
творче співробітництво. Цю роботу вони виконують з оплатою та без оплати.

У 2015-2016 навчальному році в різних конференціях, конкурсах наукових робіт та 
олімпіадах брали участь 28 студентів кафедри АЕСПТ. Було опубліковано 43 роботи, в яких 
авторами або співавторами виступали студенти. Студенти брали участь у двох олімпіадах та 
чотирьох конкурсах студентських наукових робіт.

Під час участі у олімпіадах та конкурсах студентами кафедри було отримано:
диплом 1-го ступення -  4 од.
диплом ІІ-го ступення 2 од.
диплом ІІІ-го ступення -  7 од.

Висновок:
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті має в 

своєму складі висококваліфікованих спеціалістів, які постійно займаються педагогічною і 
науково-дослідницькою діяльністю із активним залученням студентської молоді.

5. Організаційне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
Організаційне, навчально-методичне та науково-методичне забезпечення навчально- 

виховного процесу, рівень фундаментальної, гуманітарної і фахової підготовки за спеціальністю 
8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»).

З усіх дисциплін проводиться контроль за відвідуванням занять з відповідною позначкою в 
журналах обліку роботи академічної групи та обліку роботи викладача. Всі пропуски занять 
студенти відпрацьовують поза розкладом. За видами занять проводяться такі види керівництва 
самостійною роботою студентів: проведення консультацій з дисциплін; проведення письмових 
контрольних робіт із окремих розділів кожної дисципліни; відпрацювання студентами в письмовій 
або усній формі пропущених лекцій; вибіркове опитування студентів; перевірка на початку занять 
готовності студентів до проведення лабораторних робіт; індивідуальний захист студентами 
виконаних лабораторних робіт; відпрацювання студентами пропущених лабораторних робіт та 
практичних занять; видача, консультація, перевірка та прийняття до захисту домашніх завдань. 
Екзамени проводяться в усній та письмовій формах. Проводяться індивідуальні консультації 
студентів перед екзаменами. Планування педагогічного навантаження та робочого часу викладачів 
представлено в плановому та розподіленому навантаженні, індивідуальних планах викладачів.

На сайті ДВНЗ «Криворізький національний університет» розміщено графік навчального 
процесу, розклад занять в академічних групах та розклад занять викладачів.

Для кожної навчальної дисципліни розроблені і затверджені проректором робочі навчальні 
програми і відповідне навчально-методичне забезпечення. Кожна дисципліна має комплекс 
навчально-методичного забезпечення. Забезпеченість навчальними програмами складає 100%.

За змістом робочі програми відповідають сучасному стану і перспективам розвитку науки і 
техніки, висвітлюють передові досягнення і тенденції їх розвитку.

Згідно з навчальним планом спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») передбачено виконання двох курсових 
проектів з дисциплін «Гібридні структури електромеханічних тягових систем» та «Системи 
керування енергоспоживанням тягових електроприводів» (з циклу дисциплін професійної і 
практичної підготовки) у 1 семестрі.

На кафедрі є у наявності методичні вказівки з виконання курсових проектів у яких наявні 
такі матеріали, як порядок виконання курсового проекту і вимоги щодо оформлення 
пояснювальної записки. Вони містять додатки, в яких наведені розділи з ДСТУ 3008-95
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«Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», теми курсових 
проектів, вимоги до блок-схем алгоритмів, основні етапи виконання курсового проекту, стисле 
пояснення змісту основних розділів курсового проекту, список рекомендованої та додаткової 
літератури, порядок захисту курсових проектів та критерії оцінювання.

Державна атестація згідно з навчальним планом передбачає виконання дипломного проекту, 
всього на дипломне проектування відведено 12 тижнів.

Дипломний проект передбачає проведення аналізу та теоретичної розробки (моделювання та 
дослідження процесів і об'єктів) актуальних проблем в галузі електричного транспорту та носить 
характер прикладного наукового дослідження об'єкта діяльності.

На кафедрі є в наявності тематика і методичні вказівки для виконання дипломних робіт.
Практична підготовка студентів проводиться за затвердженою Програмою проведення 

науково-дослідної практики фахівців спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»), яка базується на «Положенні про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (затвердженому наказом 
Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93).

У ДВНЗ «КНУ» розроблено, схвалено вченою радою університету від 31.03.2015 року 
(протокол №8) та затверджено в. о. ректора університету Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Проходження науково-дослідної практики передбачено на провідних підприємствах міста, 
таких як ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Південний гірничозбагачувальний комбінат», 
ПАТ «Інгулецький гірничозбагачувальний комбінат», КП «Трамвай».

Було перевірено угоди які укладені ДВНЗ «КНУ» про проходження практик з 
підприємствами: ПАТ «Арселор-Мітал Кривий Ріг» (договір № 13 від 11.12.2015), ПАТ 
«Південний ГЗК» (договір №2015/К/ОК/1614 від 17.12.2015) , ПАТ «Інгулецький ГЗК»( договір 
№6540-22 від 17.12.2015), КП «Швидкісний трамвай» (договір №5 від 23.12.2015). Усі угоди 
заключні терміном на один рік, та щорічно оновлюються.

При формуванні програм науково-дослідної практики кафедра активно використовує 
можливості, які надаються на підставі складених угод про науково-технічне співробітництво, а 
також створеної філії кафедри на ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат», КП «Трамвай».

Метою науково-дослідної практики є збирання інформації про об’єкт проектування, 
технологічну структуру виробництва, структуру керування електротранспортом, застосування 
автоматизованого електропривода та засобів автоматизації електротранспортом, силового 
електрообладнання, систему електропостачання промислового підприємства, апаратуру, 
обчислювальну техніку, а також автоматизацію окремих механізмів і установок, про передовий 
досвід експлуатації, налагодження і випробування електротранспорту, заходи з охорони праці, 
техніки безпеки, протипожежної техніки, економіку виробництва тощо.

На сьогоднішній день у ДВНЗ «КНУ» перелік фахових періодичних видань з галузі знань 
«Електротехніка та електромеханіка» налічує 9 найменувань.

Висновок:
Фактичний стан навчально-методичного забезпечення відповідає даним, наведеним у звіті 

про самоаналіз. Навчально-методичне забезпечення дозволяє здійснювати підготовку фахівців за 
спеціальністю 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка») на рівні, що відповідає державним акредитаційним вимогам освітнього ступеня 
магістр.
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6. Зміст підготовки фахівців
Навчально-виховний процес у ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

регламентується Законом України «Про вищу освіту», відповідними чинними нормативно- 
директивними документами Міністерства освіти і науки України і базується на узгоджених 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці, освітньо-професійній програмі, навчальному плані 
спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та
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електромеханіка» та засобах діагностики якості вищої освіти на рівні, що відповідає сучасним 
вимогам.

Підготовка фахівців на кафедрі здійснюється за освітнім ступенем бакалавр, магістр та 
освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. Для цих рівнів підготовки розроблені освітньо- 
професійні програми (ОПП) і освітньо-кваліфікаційні характеристики (ОКХ), засоби діагностики 
якості вищої освіти, які затверджені ректором університету і погоджені з Департаментом вищої 
освіти України, з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти та Науково-методичною 
комісією з галузі знань «Електротехніка та електромеханіка» Міністерства освіти і науки України. 
Плани і програми підготовки відповідають кваліфікаційним характеристикам зі спеціальності. У 
них враховані вимоги держави, регіону, промислових підприємств, наукових установ і організацій, 
де після закінчення навчання передбачається працевлаштування майбутніх бакалаврів.

За новим переліком спеціальностей розроблені тимчасові стандарти, освітньо-професійні 
програми та навчальні плани.

Висновок:
Експертна комісія встановила, що зміст підготовки фахівців спеціальності 8.05070203 

«Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») 
відповідає державним вимогам з акредитації, виконання навчальних планів здійснюється згідно з 
графіком навчального процесу у визначені ним терміни повністю.

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Кафедра автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті входить 

до складу електротехнічного факультету, розташована в корпусі №1 ДВНЗ «Криворізький 
національний університет». Матеріальна база кафедри автоматизованих електромеханічних систем 
в промисловості та транспорті дозволяє забезпечити належний рівень кваліфікаційної підготовки 
фіахівців за спеціальністю 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка». Аудиторний фонд кафедри налічує:

-  методичний кабінет (має у фонді: електронну базу даних, друковані видання, у т.ч. 
придбані у провідних ВНЗ України, у загальній кількості понад 400 найменувань);

-  13 спеціалізованих лабораторій (101а, 102,116, 110,117, 119а, 132, 133, 201, 202, 203, 302а, 
550). Лабораторію 550 оснащено чотирма сучасними системами електропривода на базі 
перетворювачів частоти LENZE, та двома сучасними системами електропривода на базі крокових 
двигунів з контролерами руху. Лабораторію 302а оснащено сучасним електромеханічним 
обладнанням фірми OMRON.

У розпорядженні електротехнічного факультету ДВНЗ «КНУ» є свої комп’ютерні класи (ауд. 
361 та 225), до яких входять 26 комп’ютерів, кожен з комп’ютерів‘має канал доступу до мережі 
Інтернет. На комп’ютерах встановлено відповідне ліцензійне програмне забезпечення, що 
необхідне для забезпечення навчального процесу підготовки фахівців зі спеціальності 8.05070203 
«Електричний транспорт», (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»).

Кабінети та лабораторії підключені до централізованої системи охорони. Усі аудиторії, 
лабораторії, кабінети та класи обладнані централізованою системою опалення, водопостачання та 
освітлення. Під час виконання лабораторних робіт кожен студент має окреме робоче місце. 
Обладнання лабораторій і кабінетів, навчальні приміщення постійно підтримуються в належному 
стані. Студенти користуються послугами унікальної за цінністю фондів бібліотеки, яка налічує 
близько мільйона примірників навчальної, наукової, художньої, зарубіжної літератури та 
періодичних видань, є електрона бібліотека.

Відповідно з наданими поясненнями матеріально-технічна база ДВНЗ «Криворізький 
національний університет» відповідає загальним нормативним вимогам, що висуваються до вищих 
навчальних закладів України.

Для покращення стану здоров’я студенти мають можливість оздоровлюватися у спортивно- 
оздоровчому таборі «Чароїт» та комплексі відпочинку «Кудашівський» ДВНЗ «Криворізький 
національний університет». Студенти з інших міст мають можливість проживати у гуртожитках. 
Таким чином, університет забезпечує необхідний рівень соціального захисту студентів, 100% 
студентів з інших міст забезпечені місцями у гуртожитках.
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Забезпеченість приміщеннями для науково-педагогічного персоналу відповідає загальним 
вимогам.

Висновок:
Таким чином, площа наявних приміщень цілком відповідає чинним нормам з урахуванням її 

функціонального призначення. Усі приміщення, що використовуються, є власністю університету.

8. Якість підготовки фахівців
Контроль за якістю навчального процесу є одним із основних заходів у системі підвищення 

якості підготовки фахівців. Усі форми контролю здійснюються у відповідності з планами- 
графіками, що є складовою частиною організації навчального процесу в університеті.

Організація контролю базується на розроблених і затверджених на кафедрах методичних 
розробках щодо визначення критеріїв оцінки знань студентів з усіх дисциплін, що викладаються, 
захисту дипломних проектів спеціалістів. Це забезпечує єдиний підхід до оцінки знань студентів і 
дотримання державних стандартів про освіту.

Семестровий контроль знань студентів проводиться у формі заліку або семестрового 
екзамену в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою 
дисципліни і в терміни, встановлені навчальним планом спеціальності 8.05070203 «Електричний 
транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Проведення вимірювання залишкових знань здійснювалося у вигляді комплексних 
контрольних робіт. Аналіз результатів проведення ККР серед студентів спеціальності 8.05070203 
«Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» наведено 
в додатку. Встановлено, що студенти оволоділи знаннями та навичками з дисциплін на 
достатньому рівні.

Аналіз наведених даних свідчить, що експертну оцінку зрізу знань на стадії самоаналізу 
проведено в цілому об’єктивно.

На підставі вивчення результатів екзаменаційної сесії, результатів самоаналізу, проведення 
ККР (табл. 1, 2) зроблено висновок про достатню якість навчального процесу і рівень підготовки 
студентів.

Тематика дипломних проектів магістрантів орієнтована на творче поглиблення вивчення 
комплексу дисциплін та застосування отриманих знань для ефективного вирішення задач 
розробки аналізу та експлуатації комп’ютерних систем та мереж, використання їх на транспорті.

Теми дипломних проектів магістрантів вирішують конкретні практичні задачі, які постали 
перед фахівцями галузі електротехніка та електромеханіка, а також підприємствами Кривого Рогу, 
відповідають науковому спрямуванню професорсько-викладацького складу університету.

Згідно з навчальними планами студенти спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» 
(141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» проходять науково-дослідницьку 
практику. На сьогодні набрали чинності договори із найбільшими промисловими підприємствами 
міста. Зокрема, ПАТ «Південний ГЗК» (договір № 2015/к/ОК/1614 від 17.12.2015 р), ПАТ 
«Інгулецький ГЗК» (договір № 6540-22 від 17.12.2015 р.), ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» 
(договір №  13 від 11.12.2015 р.), КП «Швидкісний трамвай» (договір № 5 від 23.12.2015 р.).

Державна атестація згідно з навчальним планом передбачає виконання дипломного проекту.
Аналіз результатів свідчить про високий рівень підготовки фахівців з спеціальності 

8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»

Висновок:
Отже, якість теоретичної та практичної підготовки фахівців за спеціальністю 8.05070203 

«Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 
відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за освітнім ступенем 
магістр.
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9. Пропозиції
1. Враховуючі досягнення кафедри в розвитку лабораторної бази та науки вважаємо 

доцільним, відкриття спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій за напрямом підготовки 
магістрів.

2. Вважаємо за доцільне розширити мережу філій кафедри на транспортних підприємствах
міста.

3. Розширити міжнародні зв’язки з підготовки іноземних фахівців.
4. Більш активно продовжувати співпрацю з підготовки фахівців зі спеціальності 

8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка») з провідними вищими навчальними закладами в цієї галузі:

- Дніпропетровським національним університетом залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна;

- Українським державним університетом залізничного транспорту;
- Харківським національним університетом міського господарства імені О. М. Бекетова.

5. Для бібліотеки розширити номенклатуру передплатних періодичних видань в галузі 
електромеханіки.

На підставі викладеного вище експертна комісія Міністерства освіти і науки України 
зробила висновок про можливість акредитації спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» 
(141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») за освітнім ступенем магістр з 
ліцензованим обсягом 10 осіб денної форми навчання.

Спеціальність може бути акредитована за IV рівнем акредитації (за другим 
(магістерським) рівнем)

Загальні висновки

Голова експертної комісії В. X. Далека

З висновками ознайо
В. о. ректора

Експерт
«2» грудня 2016 року

В. М. Кутін

М. І. Ступнік
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Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення 
Державного вищого навчального закладу 

«Криворізький національний університет» 
Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

за спеціальністю 8.05070203 «Електричний транспорт»
(141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
1. З а г а л ь н і ви м о ги

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом (спеціальністю), 
погоджена з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, 
Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями

+ + -

1.2. Заявлений ліцензований обсяг
(денна форма навчання / заочна форма навчання) 10/0 10/0 -/-

2. К а д р о в е  заб езп еч ен н я  п ід го то вк и  ф а х ів ц ів  з а я в л е н о ї сп е ц іал ьн о ст і

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями 
та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану 
спеціальності (% від кількості годин)

95 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 100 +50

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями 
та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
фундаментального циклу дисциплін навчального плану спеціальності 
(% від кількості годин) (за винятком військових навчальних 
дисциплін)

95

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 не

передбачено
навчальним

планом
з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів 
наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, 
до одного доктора наук або професора)

40,
але не менше 
ніж 1 доктор 

наук або 
професор на 

25 осіб 
ліцензо

ваного обсягу
2.3. Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями 
та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин 
фахових дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості 
годин)

95 100 +5

у тому числі ті, які працюють у даному навчальному закладі за 
основним місцем роботи 50 100 +50

з них: докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів 
наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, 
доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в 
даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами 
(співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, 
до одного доктора наук або професора)

40,
але не менше 
ніж 1 доктор 

наук або 
професор на 

25 осіб 
ліцензо

ваного обсягу

4 2 /
1 Д-р і

2
кандидати 

наук, 
на 10 осіб 

денної 
форми 

навчання

+2
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Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника 
від норма

тивного
2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, які викладають 
лекційні години дисциплін навчального плану спеціальності та 
працюють у даному навчальному закладі за основним місцем роботи 
(% від кількості годин для кожного циклу дисциплін навчального 
плану)

- - -

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з фундаментальної 
підготовки + + -
2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює 
фахівець відповідної науково-педагогічної спеціальності: + + -
доктор наук або професор + + -
кандидат наук, доцент

3. М а те р іа л ь н о -те х н іч н а  б аза

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідним для виконання навчальних програм (у % 
від потреби)

100 100 -

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від потреби) 70 100 +30
3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (крім 
спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоровя людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

12 12,2 +0,2

3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 студентів (для 
спеціальностей, які належать до галузей знань 0102 «Фізичне 
виховання, спорт і здоровя людини» і 0202 «Мистецтво», крім 
спеціальності «Дизайн»)

6 - -

3.5. Наявність пунктів харчування + + -

3.6. Наявність спортивного залу + + -
3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + -

3.8. Наявність медичного пункту + + -

4. Н а в ч а л ьн о -м ет о д и ч н е  забезп еч ен н я

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця (у 
тому числі варіативної компоненти)

+ + -

4.2. Наявність освітньо-професійної програми підготовки фахівця ( у 
тому числі варіативної компоненти)

+ + -

4.3. Наявність навчального плану затвердженого в установленому 
порядку + + -

4.4. Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної 
навчальної дисципліни навчального плану (% від потреби): 100 100 -

4.4.1. Навчальних і робочих навчальних програм дисциплін 100 100 -

4.4.2. Планів семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт 100 100 -

4.4.3. Методичних вказівок і тематик контрольних, курсових робіт 
(проектів) 100 100 -

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для перевірки знань з 
дисциплін соціально-гуманітарної, фундаментальної та фахової 
підготовки (% від потреби)

100 100 -

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (% від потреби) 100 100 -

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання дипломних робіт 
(проектів), державних екзаменів + + -

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів (у тому 
числі з використанням інформаційних технологій) (% від потреби) 100 100 -

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів + + -

Голова комісії В. X. Далека
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Відхилення

Назва показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

фактичного 
значення 

показника 
від норма-

тивного
5. Ін ф о р м ац ій н е  заб езп еч ен н я

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, навчальними 
посібниками, наявними у власній бібліотеці (% від потреби) 100 100 -
5.2. Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до 5 6,5 +1,5
загальної чисельності студентів (% від потреби)
5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими періодичними 
виданнями 8 9 +1

5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до Інтернету як 
джерела інформації:
- наявність обладнаних лабораторій + +
- наявність каналів доступу + + -

6. Я к іс н і х а р а к т е р и с т и к и  п ід го то вк и  ф а х ів ц ів
6.1. Умови забезпечення державної гарантії якості вищої освіти
6.1.1. Виконання навчального плану за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, форми контролю, % 100 100 -
6.1.2. Підвищення кваліфікації викладачів постійного складу за 
останні 5 років, % 100 100 -
6.1.3. Чисельність науково-педагогічних (педагогічних) працівників, 
що обслуговують спеціальність і працюють у навчальному закладі за 
основним місцем роботи, які займаються вдосконаленням навчально- 
методичного забезпечення, науковими дослідженнями, підготовкою 
підручників та навчальних посібників, %

100 100 -

6.2. Результати освітньої діяльності (рівень підготовки фахівців), не
менше
6.2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та соціально-економічної
підготовки:
6.2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
6.2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 60 +10
6.2.2. Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
6.2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 н/п -

6.2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 н/п -

6.2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) підготовки:
6.2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
6.2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 80 +30
6.3. Організація наукової роботи 100 100 -

6.3.1. Наявність у структурі навчального закладу наукових підрозділів + + -

6.3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова робота на кафедрах 
та в лабораторіях, участь у наукових конференціях, конкурсах, 
виставках, профільних олімпіадах тощо)

+ + -

Г олова експертної комісії

Експерт

«2» грудня 201 <

Ознайо.
В. о. ректі

В.Х.Далека 

В.М. Кутін

М. І. Ступнік
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ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ
про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності

закладів освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)
Факт Відхи

лення

1 2 3 4
1. КАДРОВІ ВИМОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
1.1. Наявність у закладі освіти підрозділу чи 
кафедри, відповідальних за підготовку 
здобувачів вищої освіти

+ +

1.2. Наявність у складі підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за підготовку здобувачів вищої 
освіти, тимчасової робочої групи (проектної 
групи) з науково-педагогічних працівників, на 
яку покладено відповідальність за підготовку 
здобувачів вищої освіти за певною спеціальністю

три особи, що 
мають науковий 
ступінь та вчене 
звання, з них 
один доктор 
наук або 
професор

1. Гузов Едуард 
Семенович -  
канд. техн. наук, 
доц.;
2. Сінчук Олег 
Миколайович -  
д-р техн. наук, 
проф.;
3. Удовенко Олег 
Олександрович- 
канд. техн. наук, 
ДОЦ.

1.3. Наявність у керівника проектної групи (гаранта освітньої програми):
наукового ступеня та/або вченого звання за 
відповідною або спорідненою спеціальністю

+ + —

стажу науково-педагогічної та/або наукової 
роботи не менш як 10 років

+ + —

Провадження освітньої діяльності
1.4. Проведення лекцій з навчальних дисциплін науково-педагогічними (науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за основним місцем роботи (мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості годин):
які мають науковий ступінь та/або вчене звання 50 100 +50
які мають науковий ступінь доктора наук та 
вчене звання 25 41 +16
1.5. Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують формування професійних 
компетентностей, науково-педагогічними (науковими) працівниками, які є визнаними професіоналами 
з досвідом роботи за фахом (мінімальний відсоток визначеної навчальним планом кількості годин):
дослідницької, управлінської, інноваційної або 
творчої роботи за фахом 15 93,7 +78,7

Голова комісії В. X. Далека
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1 2 3 4
1.6. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва курсовими, 
дипломними роботами (проектами), 
дисертаційними дослідженнями науково- 
педагогічними (науковими) працівниками, 
рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за 
останні п’ять років не менше трьох умов, 
зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1-16 пункту 5 

приміток

+

1.7. Наявність випускової кафедри із спеціальної (фахової) підготовки, яку очолює фахівець 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності:
з науковим ступенем та вченим званням + + -

1.8. Наявність трудових договорів (контрактів) 
з усіма науково-педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття їх на роботу

+ +

2. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
2.1. Забезпеченість приміщеннями для 
проведення навчальних занять та контрольних 
заходів (кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та заявленого 
обсягу з урахуванням навчання за змінами) 2,4 4,2 +1,8
2.2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного використання в 
навчальних аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій ЗО 40 +10
2.3. Наявність соціально-побутової інфраструктурри:
бібліотеки, у тому числі читального залу + + —

медичного пункту + + —

2.4. Забезпеченість здобувачів вищої освіти 
гуртожитком (мінімальний відсоток потреби) 70 100 +30
Провадження освітньої діяльності
2.5. Забезпеченість комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для 
виконання навчальних планів

+ +

3. ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності
3.1. Наявність опису освітньої програми + + —

3.2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ + —

Провадження освітньої діяльності
3.3. Наявність робочої програми з кожної 
навчальної дисципліни навчального плану

+ + —

3.4. Наявність комплексу навчально- 
методичного забезпечення з кожної навчальної 
дисципліни навчального плану

+ +

Голова комісії В. X. Далека
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Таблиця 1

Результати виконання комплексних контрольних робіт студентами спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт»

(141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

№ Назва дисципліни Група Усього
студентів

Виконували
ККР

3 них одержали оцінки

А
бс

ол
ю

тн
а 

ус
пі

ш
ні

ст
ь,

 %

Я
кі

ст
ь 

на
вч

ан
ня

, %

С
ер

ед
ні

й 
ба

лвідмінно добре задовільно незадовільн
о

кількість % кількість % кількість % кількість % кількість %

1. Цикл затильної підготовки

1.
Цивільний захист та 
охорона праці ЕТ-15м 5 5 100 1 20 2 40 2 40 0 0 100 60 3,8

Середнє за циклом 100 60 3,8

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.

Системи керування
енергоспоживанням
тягових
електроприводів

ЕТ-15м

5 5 100 3 60 1 20 1 20 0 0 100 80 4,4

3.
Автоматизовані 
системи керування 
електротранспортом

ЕТ-15м
5 5 100 2 40 2 40 1 20 0 0 100 80 4,2

Середнє за циклом 100 80 4,3

Голова експертної комісії В.Х. Далека 

В.М. Кутін 
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Порівняльна характеристика результатів самоаналізу з результатами виконання ККР
Таблиця 2

студентами спеціальності 8.05070203 «Електричний транспорт» (141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

№ Назва дисципліни Група

У
сь

ог
о 

ст
уд

ен
ті

в

З ’явилось на 
ККР, %

3 них одержали оцінки, %

Се
ре

дн
ій

 б
ал

 за
 

ре
зу

ль
та

та
ми

 с
ам

оа
на

лі
зу

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 
за

 К
К

Р

Ві
дх

ил
ен

ня

відмінно добре задовільно незадовільно

само
аналіз ККР само

аналіз ККР само
аналіз ККР само

аналіз ККР
само
аналіз ККР

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін

1.
Цивільний захист та 
охорона праці ЕТ-15м 5 100 100 20 20 60 40 20 40 . о 0 4,0 3,8 -0,2

2. Цикл професійної та практичної підготовки

2.

Системи керування
енергоспоживанням
тягових
електроприводів

ЕТ-15м 5 100 100 80 60 0 20 20 20 0 0 4,6 4,4 -0,2

3.
Автоматизовані 
системи керування 
електротранспортом

ЕТ-15м 5 100 100 60 40 20 40 20 20 0 0 4,4 4,2 -0,2

Голова експертної комісії


