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висновок
експертної комісії про проведення первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 

Національному транспортному університеті 
Міністерства освіти і науки України

Відповідно до пункту 20 розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення 
Закону України «Про вищу освіту» та пункту 4 Положення про акредитацію 
вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 09.08. 2001 р. № 978 «Про затвердження Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах» та відповідно до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 15.05.2019 р. №535-л експертна комісія 
у складі:

Голова комісії:
Комеліна Ольга Володимирівна -  доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри менеджменту і логістики Полтавського національного 
технічного університету імені Юрія Кондратюка Міністерства освіти і науки 
України, м. Полтава;

Член комісії:
Данько Юрій Іванович -  доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри статистики, аналізу господарської діяльності і маркетингу Сумського 
національного аграрного університету Міністерства освіти і науки України, 
м. Суми.

у період із 29 травня по 31 травня 2019 р. розглянула подану 
Національним транспортним університетом акредитаційну справу та провела 
експертне оцінювання спроможності навчального закладу надавати освітні 
послуги за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент».

При проведенні експертизи були перевірені оригінали таких документів 
та матеріалів:

1. Статут Національного транспортного університету погоджений 
конференцією трудового колективу 30.08.2016 р., протокол № 1, затверджений 
Міністерством освіти і науки України 27.12.2016 р., № 1579.

2. Сертифікат про акредитацію за статусом вищого закладу освіти IV 
рівня акредитації РД-ІУ № 119769 від 10.02.2010 р.

3. Довідка АВ № 17214 від 02.10.2008 р. про внесення до Єдиного 
державного реєстру підприємств та організацій України.

4. Ліцензія Міністерства освіти і науки України на надання освітніх 
послуг -  АЕ№636091 від 10.03.2015 р.^та рішення АКУ від 27.01.2015 р. 
(протокол №114).
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5. Довідка № 11-Д-6 від 30.10.2007 р. про внесення вищого навчального 
закладу до Державного реєстру вищих навчальних закладів України.

6. Свідоцтво № 37559136 від 09.02.2001 р. про реєстрацію платника 
податку на додану вартість.

Всі копії документів в акредитаційній справі відповідають оригіналам, 
законодавчим і нормативним вимогам до них.

У процесі експертизи комісія:
розглянула звіт про акредитаційний самоаналіз діяльності 

Національного транспортного університету з підготовки студентів за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;

- перевірила достовірність наданих установчих документів до матеріалів 
акредитаційної справи та матеріали освітньої діяльності: положення про 
систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти у Національному 
транспортному університеті, схвалено Вченою радою Національного 
транспортного університету 29.11.2018 p., протокол №10; навчальні йлани; 
інформацію про наявність робочих програм із усіх навчальних дисциплін 
навчального плану; інформацію про наявність програм із усіх видів практичної 
підготовки; інформацію про наявність методичних матеріалів для проведення 
підсумкової атестації здобувачів вищої освіти; засоби діагностики здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент»;

- проаналізувала якісний склад керівного та науково-педагогічного складу 
НТУ та випускових кафедр;

- здійснила аналіз комплексних контрольних робіт (ККР), проведених 
випусковими кафедрами у процесі самоаналізу з дисциплін «Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)», «Операційний менеджмент» та «Менеджмент»;

- повторно провела ККР із дисциплін «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)», «Операційний менеджмент» та «Менеджмент»;

- провела аналіз змісту захисту курсових робіт і проектів;
- провела аналіз фактичного стану навчальних приміщень та кабінетів.
За результатами вивчення матеріалів акредитаційної справи, перевірки 

наявних документів, стану матеріальної бази і соціальної інфраструктури 
Національного транспортного університету, навчально-методичного та 
кадрового забезпечення підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, комісія встановила:

1. Загальна характеристика Національного транспортного 
університету

Національний транспортний університет (НТУ) знаходиться за адресою: 
01010 м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1, тел./факс: 280-82-03, e-mail: 
general@ntu.edu.ua, веб-сторінка www.ntu.edu.ua.
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НТУ як вищий навчальний заклад існує з 1944 р. Від початку він мав 
назву Київський автомобільно-дорожній інститут. У 1944 р. розпорядженням 
Ради Народних комісарів СРСР № 11.06-р від 07.11.1944 р. засновано 
Київський автомобільно-дорожній інститут (КАДІ), на базі якого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 29.08.1994 р. за № 592 було створено 
Український транспортний університет, якому, відповідно до Указу Президента 
України від 11.09.2000 р. за № 1059/2000, надано статус Національного, з 
відповідною зміною назви на (наказ МОН України за № 550 від 30.10.2000 р. 
«Про оголошення Указу Президента України «Про надання деяким вищим 
навчальним закладам статусу Національного»).

НТУ підпорядкований Міністерству освіти і науки України, форма 
власності -  державна; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи 
серія А00 № 024341, ідентифікаційний код 02070915, дата проведення 
державної реєстрації 07.11.1944 р. Університет внесений до Єдиного 
державного реєстру підприємств і організацій (довідка 2812-1143 від 09.07.2014 
р.). Університет внесений до Державного реєстру вищих навчальних закладів 
України (довідка № 11-Д-6 від 30.10.2007 р.). Статут НТУ погоджено 
конференцією трудового колективу від 30.08.2016 р. (протокол № 1), 
затверджено Міністерством освіти і науки України 21.12.2016 р. № 1579.

Відповідно до рішення ДАК від 23.12.2003 р., протокол № 48 (Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 29.12.2013 р. № 866), університет 
визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV (четвертого) 
рівня і надано право на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними 
рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр (сертифікат серії РД- IV № 119769 від 
10.02.2010 р.; термін дії сертифіката до 01.07.2013 р.). Надання освітніх послуг 
на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється 
згідно вимог щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Університет в своїй діяльності керується: Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статутом НТУ.

Основна сфера освітньої діяльності НТУ зосереджується на підготовці 
фахівців для транспортно-дорожнього комплексу, спеціалістів із комп’ютерних 
наук та інформаційних технологій та економічно-правового профілю і включає 
такі спеціальності базової підготовки: «Автомобільний транспорт», «Галузеве 
машинобудування», «Прикладна механіка», «Професійна освіта», «Екологія», 
«Дизайн», «Будівництво та цивільна інженерія», «Геодезія та землеустрій», 
«Транспорті технології», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 
«Інженерія програмного забезпечення», «Інформаційна, бібліотечна та архівна 
справа», «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка», «Філологія», 
«Економіка», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і 
оподаткування», «Менеджмент», «Право», «Туризм».

Згідно з відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої 
освіти НТУ забезпечує підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
бакалавра за 15 напрямами (згідно переліку 2010 р.) та підготовку фахівців
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першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 27 спеціальностями, другого 
(магістерського) рівня вищої освіти -  за 20 спеціальностями.

На даний час в НТУ навчається 7373 студенти, в т.ч. за денною формою 
навчання -  4869; за заочною -  2504. До структури університету входять 5 
факультетів -  автомеханічний (шість кафедр); транспортного будівництва 
(вісім кафедр); транспортних та інформаційних технологій (шість кафедр); 
економіки та права (п’ять кафедр); менеджменту, логістики та туризму (шість 
кафедр).

У складі НТУ функціонують центри та науково-дослідний інститут -  
Центр заочного та дистанційного навчання; Центр підвищення кваліфікації, 
перепідготовки, удосконалення керівних працівників і спеціалістів; Центр 
міжнародної освіти; Міжнародний освітянський центр інформаційних 
технологій; Центр підготовки водіїв Національного транспортного 
університету; Науково-дослідний інститут «Проблеми транспорту і будівельних 
технологій».

До складу НТУ входять відокремлені структурні підрозділи: Барський 
коледж транспорту та будівництва НТУ, Державний вищий навчальний заклад 
«Київський транспортно-економічний коледж» НТУ, Надвірнянський кбледж 
НТУ, Львівське вище професійне училище транспортних технологій та сервісу 
НТУ, Житомирський автомобільно-дорожній коледж НТУ.

За освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у 2018-2019 
н.р. освіту здобувають 209 студентів І-ІУ курсів.

Загальна кількість викладачів на 01.04.2019 р. складає -  624 особи. Серед 
науково-педагогічних працівників працюють 66 професорів, докторів наук та 
225 доцентів, кандидатів наук. За останні п’ять років викладачам університету 
було присвоєно вчені ступені: доктора наук -  8; кандидата наук -  42; звання 
доцента -  36; професора -  7 особам. Серед науково-педагогічних працівників 
університету 46 академіків і членів-кореспондентів галузевих і міжгалузевих 
академій, 16 Заслужених діячів науки і техніки України, 2 Заслужених 
працівники транспорту України, 2 Заслужених юристи України, 8 Заслужених 
працівників освіти України, один Заслужений працівник фізичної культури і 
спорту України, один Заслужений художник України. Багато викладачів стали 
лауреатами Державних премій України в галузі науки і техніки, серед них: 
ректор Дмитриченко М.Ф., перший проректор -  проректор із наукової роботи 
Дмитрієв М.М., професори Баранов Г.Л., Гуляєв В.І., Гутаревич Ю.Ф., 
Шапошніков Б.В.

В університеті проводяться актуальні наукові дослідження. Для 
підвищення ефективності використання наукового потенціалу, ширшого 
залучення науковців до виконання тематики загальнодержавного значення 
Вчена рада університету визначила пріоритетні напрямки наукових досліджень, 
серед яких:
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прогресивні системи і методи покращення тягово-швидкісних, 
економічних та екологічних властивостей автомобілів;

забезпечення надійності та системної ефективності автомобілів і 
дорожніх машин за рахунок розробки і оптимізації методів, моделей і 
технологій їх виробництва, ремонту й експлуатації; 

механіка транспортних засобів та споруд;
прогресивні напрямки розвитку транспортного будівництва в умовах 

ринкової економіки;
проблеми формування раціональних транспортних систем і забезпечення 

ефективного функціонування їх складових елементів в умовах ринкової 
економіки;

сучасні інформаційні технології та технічні засоби в навчанні.
В університеті поглиблюється процес інтеграції з академічною наукою. 

Науковці університету мають творчі зв’язки з провідними науковими 
установами Національної Академії Наук України. Свідченням цього зокрема є 
договір про науково-технічну співпрацю між Інститутом кібернетики 
ім.В.М.Глушкова та кафедрою інформаційних систем і технологій НТУ.

В університеті сформовані і багато років плідно працюють чотири 
спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій із 10 спеціальностей. Всі ради 
мають право захисту як кандидатських, так і докторських дисертацій.

Університет підтримує тісні контакти зі спорідненими вищими 
навчальними закладами, науковими центрами Польщі, Німеччини, Словаччини, 
США та інших країн.

Аспірантура і докторантура, які функціонують в університеті, дають 
змогу готувати фахівців високої кваліфікації. Цьому сприяють і широкі 
контакти науковців університету з науково-дослідними установами НАН 
України, зарубіжними навчальними закладами-партнерами.

Університет має три навчальні корпуси: головний навчальний корпус 
(вул. М. Омеляновича-Павленка, 1), навчально-бібліотечний корпус та 
спортивний комплекс (вул. М. Бойчука, 42,36а). Загальна площа навчально- 
лабораторних корпусів складає 35293 м2. Також університет має навчальний 
полігон, загальною площею 4,5 га та площею навчальних приміщень 1200 кв. м 

У н івер си тет  має 5 гуртожитків, загальною площею 27391,0 м2 та 
житловою площею 17992 м . Чотири гуртожитки компактно розташовані на 
вулиці М. Бойчука, (вул. М. Бойчука 36, 39, 38а, 40а) поряд із навчально- 
бібліотечним корпусом, один -  на вул. Дж. Маккейна (вул. Дж. Маккейна, 32).

У студмістечку нині проживає 3327 студентів та аспірантів. Всі 
іногородні студенти та аспіранти денної форми навчання забезпечені житлом. 
За необхідності студенти заочної форми навчання теж можуть проживати у 
гуртожитках.

У студентському містечку функціонують медпункт, стоматологічний 
кабінет, пункт надання побутових послуг, спортивні кімнати.

Голова експертної комісії проф. Комеліна\О.В.



Університет має оздоровчо-спортивний табір на 300 місць, в якому 
щорічно відпочивають студенти та викладачі університету.

В університеті діє Центр студентської творчості та дозвілля, в якому 
працюють різні творчі колективи. Є актова зала на 420 місць.

На належному рівні функціонує громадське харчування: їдальня та 
буфети повністю забезпечують потреби студентів у харчуванні.

До послуг студентів і викладачів університету -  сучасний спортивний 
комплекс із ігровими та тренажерними залами, плавальним басейном, пунктом 
спортивної реабілітації. Використовуються 7 спортивних споруд. Працюють 
секції із різних видів спорту. Великою популярністю користується секція 
мотоспорту. У спорткомплексі функціонують групи лікувальної фізичної 
культури.

Загальна характеристика НТУ наведена у табл. 1.1.

Таблиця 1 .1 -  Загальна характеристика НТУ

№
п/п

Показники діяльності Кількісні параметри
Денна
форма

навчання

Зйочна
форма

навчання
1 2 3 4

1. Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів 7373
- бакалавр 5415
- магістр 1958

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 4869 2504
у т.ч. за формами навчання:
- денна 4869 -
- вечірня - -
- заочна - 2504

3. Кількість навчальних груп 370 215
4. Кількість спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

фахівців, разом:
“ -

За освітньо-кваліфікаційними рівнями:
- бакалавра 15 13
За спеціальностями:
- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 27 18
- другий (магістерський) рівень вищої освіти 20 15

5. Кількість кафедр (циклових (предметних) комісій), разом: 31
з них випускових: 25

6. Кількість факультетів (відділень), разом: 5
7. Загальні навчальні площі будівель (м7) 63315

3 них:
- власні: 63315
- орендовані: -

8. Площі, які здаються навчальним закладом в оренду (м^) -
9. Інші. Навчальний полігон загальна площа 

4,5 га

Голова експертної комісії проф. Комеліца О. В.



Керівник Національного транспортного університету.
Ректором НТУ є громадянин України Дмитриченко Микола Федорович, 

професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства, доктор 
технічних наук (диплом серія ДТ №01411158), професор (атестат професора 
серія ПР № 001988), Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат 
Державної премії України в галузі науки і техніки, член-кореспондент Академії 
педагогічних наук України, Президент Транспортної академії України, 
нагороджений орденом «За заслуги» І, II та III ступенів.

У 1976 р. закінчив з відзнакою механічний факультет Київського 
інституту інженерів цивільної авіації (диплом серія Б-І № 587440).

Є автором і співавтором понад 250 наукових праць, розробником ряду 
нових методів підвищення зносостійкості та надійності машин. Проходив 
стажування у вищих навчальних закладах Великобританії (1985-1986 рр.), 
США (1995-1998 рр.) і Канади (2001 р.). Вільно володіє англійською мовою.

Висновок: експертна комісія дійшла висновку, що структура і зміст 
акредитаційної справи та всі документи, які забезпечують правові основи 
діяльності навчального закладу, є в наявності та у повному обсязі і 
відповідають Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, що затверджені Постановою КМУ №1187 від 30.12.2015 р. і 
Державним вимогам до акредитації та підготовки студентів за освітньо- 
професійної програми «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у Націоналі 
транспортному університеті.

Копії документів, які засвідчують юридичні підстави для здійснення 
освітньої діяльності і представлені в акредитаційній справі, відповідають 
оригіналам.

2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти
Формування контингенту студентів для здобуття першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління 
та адміністрування» здійснюється відповідно до нормативних документів, 
основні з яких — Закон України «Про вищу освіту», Умови прийому до вищих 
навчальних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти і науки 
України 11.10.2018 р., №1096, Правила прийому до НТУ, затверджені Вченою 
радою НТУ ( від 05.02.2019 р. протокол №1).

Прийом для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» на денну та заочну форми навчання здійснюється на основі 
повної загальної середньої освіти.

Формування контингенту студентів розпочинається з початку нового 
навчального року. Науково-педагогічні працівники університету зустрічаються 
з майбутніми випускниками вищих навчальних закладів бакалаврського рівня
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освіти, відвідуючи навчальні заклади, ярмарки професій, організовуючи Дні 
відкритих дверей. Форми та методи профорієнтаційної роботи різнопланові, 
робота проводиться на рівні адміністрації університету, приймальної комісії, 
деканату, кафедри.

Профорієнтаційна робота на кафедри «Транспортне право та логістика» 
проводиться відповідно затвердженому плану, а саме:

- на першому в навчальному році засіданні кафедра проводиться аналіз 
результатів проведеної профорієнтаційної роботи та набору на 1 курс за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти;

на кафедрі призначено відповідального за проведення 
профорієнтаційної роботи, складено графік профорієнтаційних зустрічей 
протягом року, відповідні профорієнтаційні заходи включено до 
індивідуальних планів роботи науково-педагогічних працівників;

- створено презентаційний матеріал про роботу кафедри;
- науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у роботі з 

абітурієнтами в приймальній комісії під час вступної кампанії;
- науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у Днях 

відкритих дверей НТУ.
Організацію прийому вступників до НТУ здійснює Приймальна комісія, 

склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію 

НТУ, затвердженим ректором університету.
Правила прийому до НТУ розробляються на підставі Умов прийому до 

вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки 
України, які розглядаються приймальною комісією та затверджуються 
ректором університету. Випусковими кафедрами розроблено програми 
фахового та додаткового вступного випробування для навчання за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Організація і проведення прийому абітурієнтів відповідає вимогам 
нормативно-правових документів. Представники кафедр щорічно працюють у 
складі приймальної комісії в період прийому документів для встугіу до 
університету. Підсумки результатів прийому студентів на перший курс 
підготовки бакалаврів розглядаються на засіданнях кафедр та на Вченій раді 
НТУ.

Показники формування контингенту студентів та динаміка контингенту 
студентів за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти наведені в 
табл. 1.2 та 1.3.

Голова експертної комісії ,  проф. Комеліна О.В.



Таблиця 1.2 -  Показники формування контингенту студентів для здобуття 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» ________________________________ [______

№
п/п

Рік
Показник 6.030601 « М ен ед ж м ен т» 073 «Менедж мент»

2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Загальний ліцензований обсяг підготовки 
(осіб):
денна форма навчання 250 250 250 250 250 250
заочна форма навчання 250 250 250 250 250 250
Кількість місць державного замовлення:
денна форма навчання на основі ПЗСО 65 70 69 19 7 8

2. заочна форма навчання на основі ПЗСО - 10 1 1 3 0
денна форма навчання на основі ОКР м. с. - 0 0 0 3 3
заочна форма навчання на основі ОКР м. с. - - 0 0 0 0

Кількість поданих вступниками заяв:
денна форма навчання на основі ПЗСО 1335 1250 935 1040 834 698

3. денна форма навчання на основі ОКР м. с. 28 21 14 32 53 30
заочна форма навчання на основі ПЗСО 69 55 23 29 71 27
заочна форма навчання на основі ОКР м. с. 6 23 16 28 51 36

л

Конкурс на місця державного 
замовлення:
денна форма навчання на основі ПЗСО 20.54 17.85 13.55 54.74 119.14 87.25
денна форма навчання на основі ОКР м. с. - 5,5 23,0 29,0 23,67 10
заочна форма навчання на основі ПЗСО - - - - " -
заочна форма навчання на основі ОКР м. с. - - - - - -
Зараховано всього осіб: 
денна форма навчання
на місця державного замовлення на 
основі ПЗСО 65 70 69 19 7 8
на основі ОКР м. с. 10 5 0 0 3 3
на місця, що фінансуються за рахунок 
коштів фізичних, ю ридичних осіб 
на основі ПЗСО 102 81 74 123 125 113

5. на основі ОКР м. с. 1 4 3 18 24 17
заочна форма навчання
на місця державного замовлення: 
на основі ПЗСО 13 13 2 2 3 0
на основі ОКР м. с. 0 0 0 0 0 0
на місця, що фінансуються за рахунок 
коштів фізичних, юридичних осіб : 
на основі ПЗСО 17 6 5 18 8 6
на основі ОКР м. с. 3 17 10 21 40 27
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Таблиця 1.3 -  Динаміка зміни контингенту студентів
для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент»______
№
п/п

Назва показника

Курс

Роки
2015/2016 навч. 
рік курси
1 2 З

2016/2017 навч. 
рік курси
1

2017/2018 навч. рік 
курси
1

2018/2019 навч.
рік
1 2  3 4

курси

8 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Усього студентів 
на спеціальності: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

143
З
7

144 154
10
54

152
10
81

Кількість студентів у році на курсах

142

20

137
З

28

138

32

147

91

132
27
11

134
16
60

131
З
31

130

70

122
20
6

129
15
64

129

47
Усього студентів у 
ВНЗ на 1.10. 
відповідного року: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

143
З
7

144

26

154
10
48

151

74

142
18
20

136
З

26

137

30

147 132
27

132
16
59

131
2
30

127

67

122
20
6

128
?2
38

129
15
62

128

46

Кількість 
студентів, яких 
відраховано 
(всього): 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

6
З

5
2
1

7
1
1

в т.ч. -  за 
невиконання 
навчального 
плану:
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

-

-

за грубі
порушення 
дисципліни: 

денна форма 
заочна форма______

у зв язку з 
переведенням до 
інших ВНЗ: 
денна форма 
заочна форма______

інші причини: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

4
2

З
2,

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.



Продовження таблиці 1.3

Кількість 
студентів, 
зарахованих на 
старші курси 
(всього): 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

в т.ч. -
переведених із 
інших ВНЗ: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

поновлених на 
навчання: 
денна форма 
заочна форма_______ 1 А

Таблиця 1.4 -  Динаміка змін контингенту студентів першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

№
п/п

Назва показника 

Курс

Роки
2015/2016 навч. 
рік курси

2016/2017 навч. рік 
курси

2017/2018 навчі. 
курси

рік

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Кількість студентів у році на курсах

1.

Усього студентів на 
спеціальності: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

9 - - 7 8 - 8 7 7

2. Усього студентів у ВНЗ 
на 1.10. відповідного 
року:
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

9 - - 7 8 - 8 7 6

3. Кількість студентів, 
яких відраховано 
(всього): 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

1 - - - 1 - - - 1

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.
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Продовження таблиці 1.4

в т.ч. -  за невиконання 
навчального плану: 

денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

- - - - - - - - 1

за грубі порушення 
дисципліни: 

денна форма 
заочна форма

- - - - - - - - -

у зв'язку 3 
переведенням до 
інших ВНЗ: 
денна форма 
заочна форма

- - - - - - - - -

інші причини: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

1 - - - 1 - - - -

4. Кількість студентів, 
зарахованих на старші 
курси (всього): 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

- - - - - - - - -

в т.ч. -  переведених із 
інших ВНЗ: 
денна форма 
скорочена форма 
заочна форма

- - - - - - - - -

поновлених на 
навчання: 
денна форма 
заочна форма

- - - - - - - - -

Висновок: експертна комісія встановила, що структура підготовки та 
формування контингенту здобувачів вищої освіти відбувається з 
дотриманням вимог законодавчих і нормативних документів.

Зміст, форми і методи профорієнтаційної роботи, а також якісні та 
кількісні показники прийому абітурієнтів сприяють забезпеченню 
належного рівня підготовки студентів за освітньо-професійною програмою 
«Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування».

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.
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3. Зміст підготовки здобувачів вищої освіти
Освітній процес підготовки студентів за освітньо-професійною

(бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» здійснюється відповідно до вимог відповідних діючих
нормативних документів.

Навчальні та робочі плани підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та
адміністрування», включають комплекс нормативних навчальних дисциплін і 
навчальних дисциплін за вибором закладу освіти і студента.

Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
- соціально-гуманітарна підготовка;
-фундаментальна природничо-наукова та загальноекономічна підготовка;
- професійна та практична підготовка.
Варіативна частина програми підготовки:
- цикл дисциплін самостійного вибору навчального закладу;
- цикл дисциплін вільного вибору студента.
Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань,! умінь 

та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою підготовки бакалаврів, з використанням загальнодержавних 
методів комплексної діагностики, шляхом захисту кваліфікаційної 
бакалаврської роботи.

Освітній процес у НТУ організовано згідно до Закону України «Про вищу 
освіту», Положення про організацію освітнього процесу НТУ, затвердженого 
рішенням Вченої ради від 30.06.2015 р. (протокол №6), інших нормативних 
документів Міністерства освіти і науки та Кабінету міністрів України, а також 
згідно із затвердженим Вченою радою НТУ графіком навчального процесу, 
робочими навчальними планами, робочими навчальними програмами 
дисциплін, необхідним методичним забезпеченням і розкладом занять.

Підготовка фахівців здійснюється за навчальним планом, складеним за 
типовою формою, затвердженою Міністерством освіти і науки України.

Навчальний план складено кафедрами «Менеджмент» та «Транспортне 
право та логістика» спільно з деканатом факультету менеджменту, логістики та 
туризму НТУ відповідно до чинної освітньо-професійної програми і введеного 
стандарту вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки 
України 29.10.2018р., №1165. Навчальний план затверджено Вченою радою та 
підписано ректором НТУ.

Навчальний план є основним нормативним документом, який визначає 
організацію освітнього процесу підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим

програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим

Голова експертної комісії
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(бакалаврським) рівнем вищої освіти в НТУ. Як нормативний документ НТУ, 
він визначає перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 
конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік навчального 
процесу, форми та засоби проведення поточного і підсумкового контролю.

Викладання всіх дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, спрямоване на виконання 
вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» та 
здійснюється послідовно.

Навчальний план підготовки бакалаврів містить цикли соціально- 
гуманітарних, фундаментальних природничо-наукових та загальноекономічних, 
професійних та практичних дисциплін і дисциплін самостійного вибору 
навчального закладу та дисциплін вільного вибору студента.

Соціально-гуманітарні, фундаментальні природничо-наукові та 
загальноекономічні дисципліни вирішують завдання розвитку у студентів 
широкої ерудиції і культури, формування у них високих громадських та 
моральних якостей із урахуванням наступної самостійної активної творчої і 
професійної діяльності.

Дисципліни професійної та практичної підготовки забезпечують 
фундаментальну підготовку майбутніх фахівців, яка необхідна як для засвоєння 
фахових дисциплін, так і для наступного саморозвитку і самостійного 
поглиблення професійних знань.

Дисципліни самостійного вибору навчального закладу забезпечують 
необхідний рівень професійної підготовки фахівця з менеджменту.

Повний перелік дисциплін наведено у навчальному плані.
Загальний обсяг навчального часу на підготовку бакалаврів становить 

7200 годин; зокрема обсяг циклу соціально-гуманітарних дисциплін -  1080 год., 
фундаментальних природничо-наукових та загальноекономічних дисциплін -  
1080 год., професійно-практичних дисциплін -  2925 год., дисциплін 
самостійного вибору навчального закладу та вільного вибору студента -  1530 
год. та практичної підготовки -  360 год.

Частка аудиторних занять (лекцій, практичних і лабораторних занять) 
складає близько ЗО % залежно від дисципліни, частка самостійної та 
індивідуальної роботи студента складає близько 70 %. Дотримання таких 
пропорцій щодо опонування студентами навчального матеріалу, забезпечує 
належну якість підготовки, відповідає вимогам стандарту вищої освіти, 
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 29.10.2018р., 
№1165, щодо обсягу навчального часу, який відводиться на самостійну роботу.

Голова експертної комісії проф. Комеліна \О.В.



Підсумковий контроль знань проводиться під час екзаменаційних 
після завершення осіннього (тривалістю 16 тижнів) та весняного (тривалі 
тижнів) семестрів. Тривалість сесій триває три тижні після завер 
осіннього та весняного семестрів.

Навчальним планом передбачена практична підготовка -  навч 
виробнича та переддипломна практики, на які відведено 12 кредит 
державна атестація, на яку відведено 7,5 кредитів.

Вид державної атестації -  кваліфікаційна бакалаврська робота 
виконання та захисту якої передбачено 6 тижнів.

Висновок: експертна комісія зазначила, що навчальні пла 
розроблені на їх основі робочі програми навчальних дисциплін підго 
студентів за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціал 
073 «Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
забезпечують логічну послідовність викладання дисциплін та відпові 
вимогам Міністерства освіти і науки України.
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4. Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу

Організація освітнього процесу підготовки студентів за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти базується на Конституції 
України, Законах України «Про мови», «Про освіту», «Про вищу освіту», 
освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів зі спеціальності 073 
«Менеджмент», навчальному плані, програмах навчальних дисциплін та інших 
нормативних документах.

Організація освітнього процесу здійснюється навчальними підрозділами 
НТУ: навчально-методичним управлінням та його відділами -  навчально- 
методичний відділ, відділ забезпечення якості вищої освіти, відділ технічних 
засобів навчання, факультетами та кафедрами, за якими закріплені відповідні 
навчальні дисципліни.

Діяльність із розроблення навчально-методичного забезпечення 
проводиться сумісними зусиллями деканату факультету менеджменту, 
логістики та туризму, навчально-методичного управління, навчально- 
методичних рад факультету та університету і безпосередньо колективів кафедр, 
які ведуть освітній процес за першим (бакалаврським) рівнем вищої осззіти за 
освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент». Навчально-методична робота спрямована на методичне 
забезпечення лекцій, лабораторних і практичних занять, самостійної та 
індивідуальної роботи студентів, розробку і застосування прикладних 
комп’ютерних програм тощо.

Значна увага приділяється проблемі взаємозв’язку різних навчальних 
дисциплін із метою виключення дублювання матеріалу, забезпечення

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.
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ую

практичних занять, лабораторних робіт та курсових проектів і робіт необх 
теоретичним матеріалом.

Робота з методичного забезпечення навчального процесу передба 
підготовку нових навчально-методичних документів, так і оновлення існ;

Кафедри щорічно розглядають питання повноти та якості навч; 
методичного забезпечення дисциплін навчального плану, плану 
контролюють розробку та видання методичних вказівок до ви 
навчальних дисциплін, навчальних посібників та підручників із урахуй 
вимог стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» для пе 
(бакалаврського) рівня вищої освіти щодо компетенції підготовки фа: 
Навчально-методичні ради факультету та університету за пропозиціями 
формують плани видання навчально-методичної документації, підручни 
навчальних посібників, затверджують їх та контролюють виконання.

Технічне виконання замовлень на видання навчально-мето 
документації здійснює редакційно-видавничий відділ університету.

Контроль наявності на кафедрах необхідної навчально-мето 
документації здійснює навчально-методичне управління університету 
якого систематично (щорічно у вересні-жовтні згідно з графіком) пер 
стан навчально-методичного забезпечення закріплених за кафе, 
дисциплін.

Освітній процес підготовки фахівців заявленого напряму підг 
забезпечений робочими навчальними програмами дисциплін.

Програми визначають мету, завдання, міждисциплінарні з 
результати навчання, зміст дисциплін, основну і додаткову літератури, 
поточної діагностики та критерії оцінювання знань.

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу за ос 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менедж 
відповідно до стандарту вищої освіти та вимог до організації навч 
процесу за кредитно-модульною системою, складається з таких ос 
елементів:

- навчально-методичні комплекси дисциплін;
- програми навчальної, виробничих та переддипломної практик
- тематика кваліфікаційних бакалаврських робіт та методичні вказі 

їх виконання;
- підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій.
Навчально-методичні комплекси дисциплін, у свою чергу, складают:
- типової програми дисципліни, що визначає зміст та стр

дисципліни, її місце у системі підготовки фахівців;
- робочої навчальної програми дисциплін, що визначає ро:

навчального часу та матеріалу за темами і формами занять;
- методичного забезпечення всіх передбачених навчальним планом

занять студентів (методичних вказівок до проведення практ
семінарських та лабораторних занять);

- методичного забезпечення самостійної роботи студентів;

Голова експертної комісії проф. Комел,
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- методичного забезпечення всіх необхідних у відповідності з навчальним 
планом видів контролю знань (вхідного, призначеного для з’ясування 
інформаційної та психологічної готовності студентів до засвоєння курсу 
дисципліни, визначення початкового рівня та ступеня диференційованості 
знань у групі для забезпечення максимальної індивідуалізації викладання; 
поточного, призначеного для з’ясування ритмічності роботи студентів над 
навчальним матеріалом протягом семестру; модульного, призначеного для 
визначення рівня знань та умінь, якого набув студент у результаті вивчення 
певної частини матеріалу навчальної дисципліни; підсумкового, призначеного 
для визначення рівня знань та умінь, якого набув студент у результаті вивчення 
матеріалу навчальної дисципліни (питання до іспитів та заліків)) та 
комплексної перевірки рівня знань студентів (пакети комплексних контрольних 
робіт, у т.ч. критеріїв оцінювання знань і умінь студентів;

- тематики курсових робіт і курсових проектів (якщо вони передбачені 
навчальним планом) та методичних вказівок до їх виконання, у яких визначено 
обсяг, структура роботи (проекту), узагальнений зміст кожної структурної 
частини, вимоги до оформлення.

Розроблено у повному обсязі методичні вказівки щодо виконання 
курсових проектів і робіт, пакети контрольних завдань з дисциплін професійної 
та практичної підготовки, програми практик, дидактичне забезпечення 
самостійної роботи студентів. Критерії оцінювання знань студентів розроблені 
для всіх навчальних дисциплін. Підсумковий семестровий контроль знань 
студентів проводиться в період, визначений навчальним планом.

Практична підготовка студентів є невід'ємною складовою навчально- 
виховного процесу підготовки фахівців. Умови організації і проведення практик 
в НТУ регламентуються «Положенням про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України, «Методичними рекомендаціями по складанню програми 
практики студентів вищих навчальних закладів України», які затверджені 
Міністерством освіти і науки України, «Положенням про проведення практики 
студентів Національного транспортного університету», які затверджені 
навчально-методичною радою факультету НТУ 29.09.2016 р., протокол №4.

Суттєва зміна умов господарської діяльності підприємств та організацій 
ви кли кала  н ео б х ід н ість  п ер егл яд у  багатьох тр ад и ц ій н и х  заход ів , які 
забезпечують проходження виробничої та переддипломної практик.

Обмеженість фінансових ресурсів університету з одночасним переходом 
більшості підприємств транспортної галузі на недержавну форму власності та 
вимоги цими підприємствами коштів за проведення практик зменшили 
можливості НТУ в практичній підготовці студентів.

В той же час університет має добрі відносини з підприємствами і 
організаціями, на яких виконувались і виконуються науково-дослідні роботи по 
господарчим договорам. З метою підтримки та заохочення обдарованої молоді, 
залучення її до подальшого розвитку транспортного комплексу та збагачення 
інтелектуального потенціалу України розширилось співробітництво
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університету з українськими та іноземними фірмами і компаніями.
Створено філії кафедри «Транспортне право та логістика» на 

підприємствах ПАТ «Київська виробнича компанія «Рапід»»; AT
«Київпассервіс». Підписано договори про співробітництво між університетом 
та такими організаціями як ТОВ «Транспортна компанія CAT», ТОВ «Макс 
Логістик», комунальне підприємство «Київпастранс», навчально-науковий 
інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 
ТОВ «ТрансЛінк Україна», Асоціація міжнародних автомобільних перевізників 
України тощо. Метою підписання договорів було: підготовка фахівців для 
роботи у вищезазначених компаніях; стажування та проходження практики 
студентами і викладачами університету на виробничо-технічній базі 
підприємств; сприяння розвитку матеріально-технічної бази університету для 
підготовки бакалаврів; працевлаштування студентів, які успішно закінчили 
навчання в НТУ та пройшли стажування на відповідних підприємствах.

На цих підприємствах і в організаціях проводиться практика першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
«Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент». Ці підприємства та організації 
відповідають вимогам програми. Керування практикою здійснюється 
викладачами, які мають вчений ступінь і звання.

Підготовка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти передбачає 
чотири практики. Інформація про регламент організації практик (семестр, 
тривалість) наведено в навчальному плані підготовки студентів за освітньо 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Практики забезпечені всіма 
необхідними програмами. Наявність баз для проведення практик бакалаврів із 
менеджменту наведено в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 -  Забезпечення програмами і базами для проходження 
практики студентів, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти за освітньо-кваліфікаційною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент»

Найменування
практики Семестр Триваліст 

ь (тижнів)

Інформація 
про наявність 
програм (“+” 

або “-”)

Найменування бази для 
проходження практики

Інформація про на) 
про проходженн 

(дата, номер, с

івність угод 
я практик 
грок дії)

1 2 3 4 5 6

Навчальна 
практика 

«Вступ до 
фаху»

11 1
+

Лабораторія кафедри 
«Транспортне право та 
логістика» НТУ

+ Лабораторія кафедри 
«Менеджмент» НТУ

Виробнича
практика

(економічна)
IV 2 +

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Транспортна компанія 
САТ»

Договір про парт 
ділове співробіті 

30.03.2018р., т< 
договору 
30.03.201'

нерство та 
шцтво від 
‘рмін дії 
до 
>р-
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Продовження таблиці 4.1
1 2 3 4 5 6

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Макс Логістик»

Договір про парт 
ділове співробш 

10.11.2015р., т 
договору до 10.

нерство та 
шцтво від 
грмін дії 
1.2020 р.

Комунальне
підприємство
«Київпастранс»

Договір про пр< 
практики студеї 

Термін дії до 
безстроко

зведення 
ітів НТУ. 
говору 
зий

Навчально-науковий 
інститут менеджменту 
та психології ДВНЗ 
«Університет 
менеджменту освіти»

Договір про спів 
19.09.2017 р., т 

договору до 19.С

працю від 
грмін дії 
)9.2022 р.

Виробнича
практика
(техніко-

економічна)

VI 3 +

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«ТрансЛінк Україна »

Договір про парт 
ділове співробш- 

28.10.2013 р .,т 
договору безст

нерство та 
шцтво від 
грмін дії 
юковий

Асоціація міжнародних 
автомобільних 
перевізників України

Договір про спів 
01.08.2017 р., т 

договору до 01.С

працю від 
грмін дії 
)8.2022 р.

Комунальне
підприємство
«Київпастранс»

Договір проведені 
студентів 1 

Термін дії до 
безстроко

ія практики 
[ТУ. 
говору 
зий

Асоціація міжнародних 
автомобільних 
перевізників України

Договір про спів 
01.08.2017 р., т 

договору до 01.С

працю від 
грмін дії 
18.2022 р.

Державна служба 
автомобільних доріг 
України

Договір про співр 
від 19.06.2016 р., 

договору безст]

обітництво 
термін дії 
юковий.

Дочірнє підприємство 
«ФМ Лоджістік 
Дніпро»

Договір№ 61Р про 
та ділове співробі' 

28.10.2013 р .,т  
договору безст

партнерство 
ГНИЦТВО від 
грмін дії 
роковий

Товариство з 
обмеженою
відповідальністю «THT 
У країна»

Договір про парт 
ділове співробіті 

05.03.2018 р .,т  
договору 
05.03.202:

нерство та 
ІИЦТВО від 
грмін дії 
ДО

Р-

Перед
дипломна
практика

VIII 2 +

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Атіс-Сервіс У країна »

Договір про спів 
03.09.18 

Термін дії дого 
03.09.202:

працю від 
Р-
вору до 
р-

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю «Топ 
Карго »

Договір про парт 
ділову співпрг 

05.08.2018 р., Т 
договору до 05.(

нерство та 
іцю від 
грмін дії 
8.2023 р.

Компанія SW 
Transporte

Договір про парт 
співпрацю від 20. 

Термін дії дого 
20.04.202:

нерство та 
04.2018 р„ 
вору до
Зр
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Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Санд»
Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Хімагромаркетинг»
Компанія «Мастер 
Сервіс»__________

Договір про співпрацю. Термін 
дії договору безстроковий

КП «Київкомунсервіс»

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«МВК ГІСКОН»

Договір про співпрацю від 
28.02.2018 р., Термін дії 

договору до 28.02.2023 р.

Договір про партнерство та 
ділове співробітництво від 

25.09.2017 р., Термін дії 
договору до 25.09.2022 р.

Договір на приведення 
практики студентів НТУ 

№46/17 
термін дії договору 

_____ безстроковий_____
Договір про партнерство та 
ділове співробіт 4ИЦТВО від 

23.01.2017 р., Термін дії 
договору до 23.Ь 1.2022 р.

Товариство з 
обмеженою 
відповідальністю 
«Небесна криниця
лтд»________

Договір про партнерство та 
ділове співробітництво від 

31.03.2016 р., Термін дії 
договору до 31.03.2021 р.

У відповідності до стандарту вищої освіти за спеціальністю 073 
«Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, 
затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018р., 
№116 в НТУ функціонує власна система контрольних заходів та критеріїв 
оцінювання знань студентів. Критерії оцінювання створені для всіх дисциплін 
навчального плану бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Логістика» 
зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Державна атестація випускників-бакалаврів здійснюється відповідно до 
Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту», стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» для першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти, Наказу Міністерства освіти і науки України «Про впровадження 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу», державних та 
галузевих стандартів освіти та інших нормативних актів України з питань 
освіти, «Положення про організацію освітнього процесу», затвердженого 
Вченою радою НТУ, протокол № 6 від 30.06.2015р. (розділ Організація 
освітнього процесу).

Державна атестація здійснюється Екзаменаційною комісією (ЕК) після 
завершення теоретичної та практичної частини навчання за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем бакалавра з метою встановлення фактичної 
відповідності рівня освітньої та кваліфікаційної підготовки випускника. 
Екзаменаційна комісія по захисту кваліфікаційних бакалаврських робіт
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формується наказом ректора за поданням завідувача кафедри, голова комісії 
схвалюється Вченою радою НТУ.

Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знанЬ|, умінь 
та навичок випускників, передбачених освітньо-кваліфікаційними 
характеристиками фахівців з відповідного напряму підготовки та спеціальності.

Вид державної атестації -  захист кваліфікаційної бакалаврської рюботи. 
Для виконання та захисту кваліфікаційної бакалаврської роботи передбачено 6 
тижнів.

На випусковій кафедрі «Транспортне право та логістика» розроблено 
методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних бакалаврських робіт та 
запропоновано їх тематику.

Висновок: експертна комісія зазначила, що організаційне та
навчально-методичне забезпечення освітнього процесу за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в цілому відповідає 
Ліцензійним умовам та вимогам акредитації щодо надання освітніх послуг 
у сфері вищої освіти.

пра
осв

5. Кадрове забезпечення освітньої діяльності
Освітні послуги студентам за освітньо-професійною про 

«Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалавре 
рівнем вищої освіти згідно з навчальними планами надаються колек 
викладачів, що складається з викладачів кафедри «Транспортне 
логістика», яка є випусковою кафедрою з підготовки бакалаврів за 
кваліфікаційною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджм 
також викладачів інших кафедр НТУ. Загальна кількість викладачі 
забезпечують освітній процес -  48, з яких штатних працівників -  46, що с 
95,8% від загальної кількості викладачів; сумісників -  2, що складає 4, 
загальної кількості викладачів.

Якісний склад викладачів: штатні викладачі -  46, з них 11 докторів 
професорів, що складає 23,9% від кількості штатних викладачів; 32 канд 
наук, доценти, що складає 69,6% від кількості штатних викладачів; 3 сі 
викладачі, що складає 6,5% від кількості штатних викладачів.

Група забезпечення підготовки фахівців налічує 27 науково-педаго 
працівників, з яких 8 докторів наук, професорів, що становить 30% 
кандидатів наук або доцентів, тобто 70%.

Завідувач кафедри «Транспортне право та логістика» -  Воркут 
Анатоліївна, доктор технічних наук зі спеціальності «Управління проек 
програмами» (диплом серія ДД №006300), тема дисертації: «Упра 
логістичними системами в проектах розвитку ланцюгів постачань», пр 
по кафедрі транспортного права, системного аналізу та логістики (с

грамою 
ьким) 
тивом 
во та 
ітньо- 
нт», а 
в, які 
кладає 
2% від

наук, 
идати 

арших

гічних 
та 19

та:
Тетяна 

ми та 
вління 

офесор 
атестат

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.



23

професора серія 12ПР №005804), відмінник освіти України. Проходила 
стажування у Світовому банку (США, 1993-1995 рр.), вищих навчальних 
закладах Канади (1998-2002 рр.). Добре володіє англійською мовою. Має досвід 
роботи в міжнародних проектах і програмах в сфері освіти, транспорту і 
логістики, співпрацювала зокрема з такими інституціями як Світовий банк 
(підготовка викладачів, розвиток навчальних дисциплін і організація семінарів 
за програмами «Проектний аналіз» і «Проектний аналіз в транспортному 
секторі»), Канадська агенція міжнародного розвитку (академічний і проектний 
координатор за проектом «Бізнес освіта в Україні»), Радою фахівців із 
управління ланцюгами постачань, США (розроблення кейсів для підготовки 
фахівців із логістики в рамках післядипломної освіти), а також в програмах СС, 
зокрема TEMPUS (мережеві курси із тренінгу в області менеджменту в сфері 
транспорту і логістики в Україні), ERASMUS+ (розроблення планів стажування 
за програмою академічної мобільності аспірантів і студентів НТУ в 
університетах Польщі, Іспанії та Німеччини).

Воркут Т.А. є автором понад 150 наукових та навчально-методичних 
праць, в тому числі трьох монографій: «Проектування систем транспортного 
обслуговування в ланцюгах постачань» (одноосібно), «Проактивне управління 
програмами розвитку регіональних систем автомобільного транспорту», (у 
співавторстві), «Проектне управління в сфері транспортного забезпечення 
зовнішньо-економічної діяльності» (у співавторстві), а також трьох навчальних 
посібників «Транспорт і шляхи сполучення» (у співавторстві), «Проектний 
аналіз» (одноосібно), «Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект» 
(у співавторстві).

Воркут Т.А. є головою спеціалізованої вченої ради Д 26.059.01 в НТУ за 
спеціальністю 05.13.22 «Управління проектами та програмами» по захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора технічних наук, 
а також член спеціалізованої вченої ради К 26.059.04 в НТУ за спеціальністю 
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)» по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата та 
доктора економічних наук.

Загальносистемне підвищення кваліфікації викладачів кафегіри та 
університету відбувається згідно з план-графіком -  один раз на 5 років, який 
виконується повністю. Викладачі кафедри постійно підвищують свій 
професійний рівень і проходять підвищення кваліфікації, зокрема в Центрі 
підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення керівних працівників і 
спеціалістів НТУ та в Національному університеті «Киево-Могшршська 
академія».

Для формування кадрового складу кафедри систематично здійснюється 
цілеспрямована робота з підвищення рівня кваліфікації викладачів та зміцнення 
науково-педагогічного потенціалу кафедри. З метою підвищення
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кваліфікаційного, наукового і педагогічного рівня викладачів в університеті 
регулярно проводяться методичні семінари, робота над кандидатськими і 
докторськими дисертаціями. Підвищення кваліфікації викладачів здійснюється 
також завдяки стажуванню закордоном (Польща, Іспанія, Німеччина), 
розробленим і прийнятим кафедрою планом. Результати підвищення 
кваліфікації використовуються при формуванні змісту й обсягу робочих 
програм з навчальних дисциплін; підготовці методичних розробок; 
опрацюванні контрольних і тестових завдань поточного і підсумкового 
контролю якості знань; виконанні науково-дослідних робіт.

Проводиться на постійній основі робота щодо покращення якісного 
складу науково-педагогічних працівників. Зокрема на даний час ведеться 
робота з підготовки робіт на здобуття ступеня кандидата економічних та 
технічних наук (5 осіб), за третім освітнім рівнем підготовки докторів філософії 
за економічною спеціальністю управління проектами (3 особи). Зазначене 
впливає на підвищення якості освітньої діяльності.

Підсумки виконання плану підвищення кваліфікації з розглядом 
методичних і наукових розробок викладача, виконаних в процесі підвищення 
кваліфікації, затверджуються Вченою радою факультету менеджменту, 
логістики та туризму. Індивідуальні плани викладачів розглядаються і 
затверджуються на засіданні кафедри «Транспортне право та логістика». 
Навчальне навантаження штатних викладачів встановлено на поі'очний 
навчальний рік -  600 годин, що дає можливість викладачам більше часу 
приділити оновленню навчальних курсів, а також розробці навчально- 
методичних посібників і підручників.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін професійної і практичної 
підготовки, дисциплін самостійного вибору студентів. Викладачі кафедри 
здійснюють керівництво виконанням кваліфікаційних бакалаврських та 
магістерських робіт, а також практичною підготовкою студентів факультету 
менеджменту, логістики та туризму.

Висновок: експертна комісія зазначила, що кадрове забезпечення за 
освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у 
сфері вищої освіти щодо підготовки студентів за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти.

6. Наукова діяльність випускової кафедри та міжнародні зв’язки з 
навчальними закладами та освітніми організаціями

На кафедрі «Транспортне право та логістика» проводиться активна 
підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру.

Викладачі, співробітники та аспіранти кафедри «Транспортне право та 
логістика» приймають участь у різних міжнародних конференціях, публікують
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наукові статті, тези, є співавторами колективних монографій, беруть участь у 
різних міжнародних проектах, а саме:

Монографії:
1. Воркут Т.А. Проектне управління в сфері транспортного забезпечення

зовнішньоекономічної діяльності: монографія / Т.А. Воркут, А.М.
Дмитриченко, Н.М. Цимбал, А.М. Чечет. -  К: НТУ, 2015. -  184 с.

2. Воркут Т.А. Проактивне управління програмами розвитку регіональних 
систем автомобільного транспорту: монографія / Т.А. Воркут, О.С. Ігнатенко,
A.М. Дмитриченко, Н.М. Цимбал. -  К: НТУ, 2016. -  172 с.

3. Марунич B.C., Харута B.C. Теоретичні та практичні аспекти проектів 
побудови пасажирських маршрутних систем міст: монографія / B.C. Марунич,
B.C. Харута // K.: Міленіум, 2018. -  163 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до 
наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science 
Core Collection:

1. Al-Ammouri, A. Al-Ammouri, H.A. Kharuta, V.S. Klochan, A.E. Detice for 
Increasing the Date Reliability in Navigation System. 2018 IEEE 5th International 
Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control, MSNMC 
2018 -  Proceedings 8576300, c. 102-105.

2. Klochan, A.E. Al-Ammouri, A. Kharuta, V.S. Osipa, L.V. Local 
Polarimetrie Aviation Navigation System. 2018 IEEE 5th International Conference 
on Methods and Systems of Navigation and Motion Control, MSNMC 2018 - 
Proceedings 8576300, c. 102-105.

3. Сопоцько О. Ю. Модель управления логистическими системами в 
цепях поставок продуктов повседневного спроса / О.Ю. Сопоцько // Новая 
Экономика -  г. Минск, 2013 -  № 2 (62), с. 249-257 (Scopus).

Наявність виданих підручників та навчальних посібників, що 
рекомендований МОН, іншим центральним органом виконавчої влади або 
Вченою радою закладу освіти:

1.Гурнак В.М. Економіка залізничного транспорту: 
підручник/Ю.В.Кулаєва, Ю. С Бараша, М. В. Гненного. K.: Дніпропетровськ, 
2014 .-480  с.

2. Горбенко О.В. Логістика: Навчальний посібник -  K.: Вид-во «Знання»,
2014.-315 с. Гриф Міносвіти №1/11-17561 від 12.11.12.

3. Гурнак В.М. Історія створення транспортної структури в незалежній 
Україні: навч. посібн. / за абл. В.М. Гурнак. -  K.: НТУ, 2015. -  180 с.

4. Романюк Б. В. Кримінальна відповідальність за злочини проти безпеки 
руху та експлуатації транспорту : навчально-практичний посібник-коментар/ 
Б.В. Романюк, О. Ф. Бантишев ; наук, редактор М. В. Костицький. -  К. <{Крок»,
2015 .-202  с.
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5. Управління ланцюгами постачань: логістичний аспект. Навч. посібн. / 
Воркут Т.А., Білоног О.Є., Дмитриченко А.М., Третиниченко Ю.О. -  К: НТУ, 
2017 .-288  с.

6. Ігнатенко О.C., Марунич B.C. та ін. Пасажирські перевезення:
підручник перша частина/ за ред. проф. О.С. Ігнатенко, доц. B.C. Марунича -  
K.: НТУ, 2017 .-283  с.

7. Ігнатенко О.C., Марунич B.C. та ін. Пасажирські перевезення:
підручник друга частина/ за ред. проф. О.С. Ігнатенко, доц. B.C. Марунича -  
K.: НТУ, 2017 .-265  с.

8. Шморгун Л.Г., Алькема В.Г., Марунич B.C. та ін. Організація та
проектування логістичних систем: Підручник / за ред. проф. Л.Г. Шморгуна,
проф. В.Г. Алькеми, доц. B.C. Марунича -  K.: Міленіум, 2018. -  387 с.

9. Марунич B.C., Харута B.C. та ін. Пасажирські перевезення: тренінг та 
практикум: навч. посібн. / за ред. Марунича B.C., Харути B.C. -  K.: НТУ, 2018.
Ч. 1 .-1 8 8  с.

10. Марунич B.C., Харута B.C. та ін. Пасажирські перевезення: тренінг та 
практикум: навч. посібн. / за ред. Марунича B.C., Харути B.C. -  K.: НТу, 2018. 
-2 0 6  с.

Публікації у наукових періодичних виданнях іноземних держав:
1. Воркут Т.А. Портфельне управління використанням внутрішньо-

організаційних ресурсів. / Воркут Т.А., Чечет А.М. // Systemy і srodki transporta 
samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia, séria: transport. / pod redakcja 
naukowa Kazimierza Lejdy -  Rzeszow: Polittechnica rzeszowska im. Ignacego
Lucasiewicza, 2015. -  № 6. -  C. 471 -  478.

2. Marunich V.S. Passenger Transportation: Reliable Information Support /
O.I. Melnichenko, V.S. Kharuta // International Academy Journal: Web of Scholar, 
9(18), Vol.l, 2017, 31-35 p.

3. Marunych V.S. Logistics and infrastructure principles for passenger 
transportation improving / O.O. Bakulich, V.S. Kharuta // Vilnius Gediminas 
Technical University, 2018.

4. Марунич B.C. Пасажирські перевезення: логістично-інфраструктурні 
аспекти / B.C. Марунич, B.C. Харута // Multidisciplinary Scientific Edition: World 
Science, № 7(35) Vol.5, July 2018, 4-12 p.

5. Воркут T. Системна модель стратегічного управління збалансованим
розвитком підприємств транспорту / Т. Воркут, О. Білоног, Ю. Третиниченко, 
Є. Янішевський // Systemy і srodki transporta samochodowego. Efektywnosc I 
bezpieczenstwo. Wybrane zagadnienia. 2018. Monografia №12. Seria: 
TRANSPORT. Rzezcw. P. 109-1144.

Протягом 2012-2018 pp. науковці кафедри працювали над науково- 
дослідними темами: «Методи оцінювання результатів діяльності логістичних 
систем в ланцюгах постачань» (номер державної реєстрації 0112U008413);
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«Корпоративне управління логістичними проектами» (номер державної 
реєстрації 0114U006494); «Розробка моделей партнерства підприємств 
автомобільного транспорту в розвитку систем технічного обслуговування та 
ремонту парків транспортних засобів» (номер державної реєстрації
0115U002288); «Дослідження ринку логістичних послуг в Україні в умовах 
інтеграції до Європейського Союзу» (номер державної реєстрації
0117U002070), «Юридична відповідальність в контексті забезпечення безпеки 
та надійності функціонування транспортно-дорожнього комплексу України» 
(державний реєстраційний номер: № 0114U006495); «Проблеми правового 
регулювання відносин, пов’язаних з організацією та виконанням транспортної 
діяльності в Україні» (державний реєстраційний номер: 0112U008414).

Викладачі кафедри постійно беруть участь у роботі наукових 
конференцій різного рівня від міжнародних до регіональних, зокрема:

1. Воркут Т. А. Системні аспекти портфельного управління в
організаційних структурах / Т.А. Воркут, Ю.О. Третиниченко, А.М. Чечет, 1.1. 
Халацька // VII Міжнародна науково-практична конференція фахівців,
магістрантів, аспірантів та науковців: Тези доповідей. Одеса: Одеська державна 
академія будівництва та архітектури, 2016.

2. Прийняття управлінських рішень щодо оптимізації часу 
обслуговування торгівельних точок в ланцюгах постачань швидкопсувних 
вантажів / Перспективи ефективних управлінських рішень в бізнесі та проектах: 
матер. II Міжнар. наук.практич. конф. (29-30 вересня 2016 pp., м.Одеса) / 
Міжнародний гуманітарний університет. -  Одеса: Фенікс, 2016. -  111-1 ї ї  с.

3. Хрутьба Ю.С. Еколого-економічна оцінка товарно-транспортних 
потоків підприємства / Ю.С. Хрутьба // Зелений бізнес: життя заради 
майбутнього: тези IV Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 
квітня 2016р.), К : ДП «Прінт Сервіс», 2016. -  с. 92-94.

4. Хрутьба Ю.С. Розробка гравітаційної моделі для визначення 
взаємозв’язків в системі доставки товарної продукції / Ю.С. Хрутьба, 
М.Смешек // Зелений бізнес: життя заради майбутнього: тези IV Міжнародної 
науково-практичної конференції (12 квітня 2017р.), К : ДП «Прінт Сервіс», 
2017.

5. Хрутьба Ю.С. Аналіз проектів «smart, green and integrated transport» 
horizon 2020 / Хрутьба Ю.С., Магомаєв Ю.М. // Управління проектами у 
розвитку суспільства: тези доповідей XV міжнародної конференції (Київ, 18- 
19.05.2018р.), К.: КНУБА, 2018. С. 59-62.

6. Вплив розвитку транспортної інфраструктури на економічне зростання/ 
Л.М. Волинець // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції 
студентів, аспірантів і молодих вчених «Юність науки -2018 : соціально- 
економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства» (м. Чернігів, 11- 
12 квітня 2018р.): ЧИТУ. -  Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2018. -  с. 32-33.
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7. Горбенко О.В, Карпенко O.A. Вплив на український логістичний 
впровадження реформи на залізничному транспорті / О.В. Горбенко 
Карпенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конфере 
Львів, 2018р.

У щорічній університетській науковій конференції кафедра про 
свою роботу у секції «Системні методи моделювання та оптимізації проц 
транспорті та транспортному будівництві». Так, за останні п’ять 
викладачами кафедри «Транспортне право та логістика» опубліков 
монографій, 10 навчальних посібників, 196 статей, 53 тези доповід 
міжнародних науково-практичних конференціях та 84 тези допові 
студентами.

На кафедрі простежується поступове зростання кількості студент: 
приймають участь у наукових розробках, публікують результати дослід 
наукових статтях та доповідають їх на наукових конференціях. Активну 
приймають студенти кафедри в олімпіадах та наукових конкурса? 
щорічно студенти НТУ, під керівництвом викладачів кафедри «Транс 
право та логістика» приймають участь у 1-их та ІІ-их турах Всеукраї 
студентської олімпіади з логістики і займають призові місця.

В рамках проекту «ERASMUS+» викладачі, аспіранти та с 
кафедри стажувалися в Жешувському політехнічному університеті імені 
Лукасевича (Польща), Університеті Альмерії (Іспанія), Універ 
Кайзерслаувіца (Німеччина).

Результати наукових досліджень регулярно висвітлюються на сто 
провідних видань, у тому числі у фахових виданнях за переліком 
України, зокрема: «Вісник Національного транспортного універс
«Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Інформаційні 
технології та системи на транспорті», «Проблеми транспорту», «Еконо 
управління на транспорті», «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво

Висновок: експертна комісія зазначила, що наукова діяльні 
міжнародні зв’язки кафедри сприяють якісній підготовці студенті 
здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджме

пр

7. Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу
Експертна комісія перевірила документи, які засвідчують право володіння 

НТУ навчальними корпусами та гуртожитками.
В університеті є достатня кількість аудиторій, лабораторій, навчальних 

площ, що в цілому забезпечує існуючий обсяг підготовки фахівців, активно 
здійснюється робота щодо суттєвого покращення матеріально-технічної бази
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навчального процесу. Будівлі навчальних корпусів знаходяться в задовільному 
стані і відповідають санітарно-технічним і протипожежним вимогам.

Матеріально-технічна база НТУ -  це розгалужений комплекс сучасних 
споруд, серед яких -  три навчальні корпуси, п’ять гуртожитків, їдальня, 
оздоровчо-спортивний табір «Зелений бір», навчальний центр «Тетерів».

Чотириповерховий головний навчальний корпус (вул. М. Омеляновича- 
Павленка, 1) та дев’ятиповерховий навчально-бібліотечний корпус (вул. 
Бойчука, 42) дозволяють розмістити всі кафедри, лабораторії та приміщення 
для занять студентів.

Від 1989 р. в НТУ працює редакційно-видавничий відділ, 
розпорядженні сучасне поліграфічне обладнання, яке дозволяє опер 
забезпечувати потреби університету у навчально-методичних матеріалах та 
іншій поліграфічній продукції.

Студенти і викладачі мають змогу користуватися послугами бібліотеки 
яка розміщена на 8 і 9 поверхах навчально-бібліотечного корпусу. Університет 
має приміщення для розташування книгосховищ, каталогів, залів для

В його 
ативно

літератури, читальних залів. Бібліотека має 5 читальних залів
.2

видачі 
на 600

посадкових місць. Загальна площа бібліотечних приміщень 1278 м . Читальні 
зали і книжковий фонд бібліотеки повністю задовольняють потреби студентів.

В НТУ функціонують 17 мультимедійних комп’ютерних класів та 32 
аудиторії, оснащені мультимедійним обладнанням, а також існує вільний 
доступ до бездротової мережі М етеї:, що дозволяє впроваджувати Сучасні 
інноваційні технології навчання та забезпечувати інформатизацію освітнього 
процесу; лабораторії і кабінети оснащені сучасним обладнанням, приладами, 
вимірювальною і діагностичною апаратурою, персональними комп’ютерами.

Забезпечено доступ працівників університету та студентів до віддалених 
серверів та глобальної комп’ютерної мережі М е те ї. Рівень комп’ютеризації 
університету у цілому забезпечує потреби навчального процесу та 
адміністративно-господарського управління.

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних занять -  2,96 
м2 на одного студента, що на 0,56 м2 більше від нормативного значення.

Однією з найважливіших передумов високої якості підготовки бакалаврів 
на факультеті менеджменту, логістики та туризму є достатньо високий рівень 
матеріально-технічної бази (МТБ).

Студенти, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої оСвіти за 
освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073

підрозділами 
щодо

«Менеджмент», обслуговуються різними кафедрами і 
університету, що обумовлює максимальне використання МТБ 
забезпечення освітнього процесу.

Кафедра «Транспортне право та логістика» здійснює низку заходів в 
плані розбудови і розвитку власної МТБ. На сьогодні МТБ кафедри забезпечує
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виконання викладацьким та навчально-допоміжним персоналом своїх 
функціональних обов’язків та дозволяє забезпечити необхідний рівень 
проведення лекційних і практичних занять в навчальних аудиторіях. НаЕічальні 
заняття для студентів за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» проводяться в аудиторіях університету та 
факультету

Інформація про забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями наведена в табл. 7.1.

На факультеті щорічно відбувається частковий ремонт усіх аудиторій. 
Обладнання аудиторій, лабораторій, методичних кабінетів, комп’ютерних 

класів, кабінетів дипломного та курсового проектування дозволяє ефективно 
проводити всі види занять.

Проводиться значна робота щодо підвищення санітарно-технічного стану 
приміщень кафедри, виробничої санітарії та протипожежної безпеки, а також 
контролю за дотриманням вимог техніки безпеки в навчальному процесі. 
Система контролю за дотриманням техніки безпеки, виробничої санітарії і 
протипожежної безпеки в приміщеннях кафедри функціонує згідно з вимогами 
наказів університету і планів заходів, розроблених на факультеті.

Таблиця 7.1. Інформація про забезпеченість комп’ютерними роб 
місцями, лабораторіями, полігонами, обладнанням, устаткування» 
необхідні для виконання навчального плану за освітньо-профе

ючими 
ІЦ, які 
лйною

програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим

Найменування приміщень за 
функціональним призначенням

Номер
кімнати

Загальна
площа

приміщень,
м2

Кількіс
посадкої

(робочих)

ть
5 ИХ 
МІСЦЬ

1 2 3 4
Потокові аудиторії

Потокова аудиторія 208 118 104
Потокова аудиторія 234а 53 60
Потокова аудиторія 253 79 84
Потокова аудиторія 257 55 60

Приміщення для проведення практичних, лабораторних занять
Потокова аудиторія 234 30 ЗО
Потокова аудиторія 240 32 30
Потокова аудиторія 249 31 26
Потокова аудиторія 422а 36 30
Потокова аудиторія 4226 33 30

Комп’ютерні класи
Комп’ютерний клас 244 64 25
Мультимедійний клас 236 68 27
Мультимедійний клас 408 72 26
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Перелік лабораторій і спеціалізованих кабінетів, які забезпечують 
навчальний процес за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» у відповідності до навчального плану, та їх 
обладнання надані в таблиці 7.2.

Таблиця 7.2 -  Обладнання, устаткування та програмне забезпечення 
спеціалізованих комп’ютерних

лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Найменування 
комп’ютерної лабораторії, 

її площа

Найменування
навчальної
дисципліни

Модель і марка 
персональних 

комп’ютерів, їх 
кількість

Найменування пакетів 
прикладних програм (у тому 

числі ліцензованих)

її

кан;

Д<,оступ до 
нтернету, 
наявність 
кшів доступ) 
(так/ні)

1

Мультимедійний 
комп’ютерний клас, № 
236 (68 м2)

Моделі і методи
прогнозування,
Статистика,
Дослідження
операцій

Intel Pentium 4 
CPU 3,06 Ghr, 
RAM 1,0 Gb, 
HDD 150 Gb -  1 
шт.;
Intel Celeron 
CPU 2,8Ghr, 
RAM 512 Mb, 
HDD 75 Gb -  27 
шт.

Microsoft Office XP (лщенз.) 
(Microsoft Word XP, 
Microsoft Excel XP,
Microsoft Project 2002, 
Microsoft PowerPoint XP 
T aiH .)

Windows 7 (лщенз.)Microsoft 
Project 2003;
Mathcad 14;
Qguar WMS Pro Ver. 4.4; 
LizardTech Editor -  freeware; 
Adobe Reader 8 -  freeware; 
Mozilla Firefox -  freeware.

так

Мультимедійний 
комп’ютерний клас, № 
408 (72м2)

Економетрія, 
Теорія прийняття 
рішень,
Моделі і методи 
прогнозування

28 (IntelCore 2 
Duo)

Microsoft Office XP (ліценз.) 
(Microsoft Word XP, 
Microsoft Excel XP,
Microsoft Project 2002, 
Microsoft PowerPoint XP та 
ін.)
Windows 7
(ліценз.)KOMnAC-3D V12 
Viewer;
AutoCAD 2009 LT.

Так

Мультимедійний 
комп’ютерний клас, ауд. 
244 (64 м2)

Теорія прийняття 
рішень,
Моделі і методи 
прогнозування

2 5 (Pentium 4)

Microsoft Office XP (jiiuero.) 
(Microsoft Word XP, 
Microsoft Excel XP, 
Microsoft Project 2002, 
Microsoft PowerPoint XP Ta
iH.)

Windows 7 (nineH3.),Office 
Word Viewer.

Так

'у
НТУ має 5 гуртожитків загальною площею 27391 м . Житлова пф щ а їх 

становить 17992 м2.
Всі студенти університету та аспіранти денної форми навчання, які 

потребують поселення у гуртожиток, забезпечені житлом. За необхідності у
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гуртожитку можуть проживати під час сесії також студенти заочної форми 
навчання.

П’ять гуртожитків (№№ 1-5) розташовані за адресами: вул. Дж.Маккейна 
32; Бойчука 36, 38а, 39, 40а, поряд з навчально-бібліотечним корпусом (вул. 
Бойчука, 42). Відстань від гуртожитків до головного навчального корпусу (вул. 
М. Омеляновича-Павленка, 1) складає 6...7 км, час проїзду громадським 
транспортом становить 15-20 хв. Гуртожиток № 1 знаходиться на вулиці 
Дж.Маккейна, 32, приблизно на однаковій відстані від обох навчальних 
корпусів університету.

У гуртожитках створені належні побутові умови для проживання. У 
студентському містечку є медпункт, стоматологічний кабінет, пункт надання 
побутових послуг, спортивні кімнати. Медичні послуги за необхідності 
надають міська студентська поліклініка та лікарня № 12 Печерського району м. 
Києва.

Оздоровлення студентів під час канікул відбувається у оздоровчо- 
спортивному таборі «Зелений бір», розташованому у мальовничій місцевості на 
березі річки Козинки поблизу села Плюти Обухівського району Київської 
області. Одночасно табір може прийняти 300 відпочиваючих.

Кожному зі студентів надається можливість розвивати свої здіб 
художній самодіяльності, командах Клубу веселих та кмітливих (КВК).

Активно функціонує Центр студентської творчості та дозвілля 
університету, при якому працюють зокрема такі творчі колективи: во 
студія; вокальний ансамбль «Контраст»; СТЕМ (Студентський театр ес 
мініатюр); студія сучасної хореографії; хореографічна школа Я-п-Ь та Ні 
Протягом року проводиться турнір серед факультетських команд КВК 
НТУ, творчі змагання на титул Міс та Містер НТУ.

Інформація про наявність об’єктів соціальної інфраструктури: ЇДалень, 
буфетів, гуртожитків, актових залів, медичного пункту, баз відпочинку 
представлена у табл. 7.3.

Університет має сучасний спортивний комплекс по вул. Бойчука, 36а, із 
загальною площею спортивних залів 3586,4 м2 забезпечує студентам і 
співробітникам університету заняття фізичною культурою і спортом. У 
спортивному комплексі функціонує 25-метровий плавальний басейн із площею 
водного дзеркала 500 м ; великий ігровий зал, зал боротьби, важкої атлетики, 
відкриті спортивні майданчики.

Проведено ремонт і переобладнання двоповерхової їдальні, загальною 
площею 1813 м2, розташованої на території головного навчального корпусу. 
Тут є дві просторі зали для студентів, викладачів та співробітників, а| також 
буфет.

тр

на
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№
з/п

Найменування об’єктів 
соціальної інфраструктури

Кількість Пло
(м'

ца
)

1 2 3 4
1. Гуртожитки для студентів 5 273 91

2. Житлова площа, що припадає на одного студента у 
гуртожитку - 6

3. їдальні та буфети 3 191 7,3

4. Кількість студентів, що припадає на одне посадкове 
місце в їдальнях і буфетах (осіб) 5 -

5. Актові зали 1 361 ,9
6. Спортивні зали 5 367 ),2
7. Плавальні басейни (площа дзеркала) 1 500

8.

Інші спортивні споруди:
- стадіони
- спортивні майданчики
- корти
- інше

0
4
1
0

0
18:
63

0

>4
2

9. Студентський палац (клуб) 1 514 ,5
10. Оздоровчо-спортивний табір «Зелений бір» 1 24 16

Загальний стан навчальних корпусів та гуртожитків університету 
відповідає санітарно-технічним нормам і забезпечує належні умо^и для 
навчального процесу.

Висновок: експертна комісія дійшла висновку, що наявність
лабораторій, спеціалізованих кабінетів, лекційних аудиторій, об’єктів 
соціальної інфраструктури є достатньою щодо забезпечення навчального 
процесу за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

Проведені розрахунки за всіма показниками показують, що кількісні 
показники матеріально-технічного забезпечення НТУ і кафедри 
«Транспортне право та логістика» відповідають акредитаційним умовам 
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти підготовки студентів за 
освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

8. Інформаційне забезпечення
Інформаційне забезпечення навчального процесу здійснюється за 

допомогою доступу до наукометричної бази Scopus, бібліотеки НТУ, локальної 
загальноуніверситетської комп’ютерної мережі, глобальної комп’ютерної 
мережі Internet, точок доступу бездротової мережі Wi-Fi.
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Інформаційні мережі використовуються як при викладанні фахових 
дисциплін, так і в процесі самостійної роботи студентів. Для використання 
мережею М е т е ї  в навчальному процесі надається в середньому 0,5 години на 
одного студента в день, а для самостійної роботи студентів -  1,0 години в день.

В таблиці 8.1 наведено інформацію щодо наявності періодичних видань, 
що передплачує бібліотека для забезпечення навчального процесу за освітньо- 
кваліфікаційною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент».

В НТУ працює редакційно-видавничий відділ. У його розпорядженні 
сучасне поліграфічне обладнання, яке дозволяє оперативно забезп0чувати 
потреби університету у навчально-методичних матеріалах та іншій 
поліграфічній продукції.

Таблиця 8.1 -  Перелік фахових періодичних видань

№
п/п Найменування фахового періодичного видання

Роки
надходження

1 2 3

ЖУРНАЛИ
1. Автошляховик України. Науковий журнал. 1960-2018
2. Вісник Національного транспортного 

університету. Науковий журнал.
1997-2018

3. Національний транспортний університет. 
Проблеми транспорту. Науковий журнал.

2004-2018

4. Національний транспортний університет. 
Управління проектами, системний аналіз і 
логістика. Науковий журнал.

2004-2018

5. Інформаційні процеси, технології та системи на 
транспорті. Науково-технічний збірник.

2014-2018

6. Підприємство, господарство і право. 
Науковий журнал

2009-2018

7. Автомобільні дороги і дорожнє будівництво. 
Науково-технічний збірник .

1964-2018

8. Економіка та управління на транспорті. 
Науковий журнал.

2 015-2018

9. Гідравліка і гідротехніка. Науково-технічний 
збірник.

1965 -2 0 1 8

10. Вісник Національного університету «Львівська 
політехніка». Науковий журнал.

2000-2018

11. Вісник Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля. Управління проектами 
та розвиток виробництва. Збірник наукових 
праць.

2005 -2 0 1 8
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1 2 3
12. Транспортні системи і технології. Науковий 

збірник праць Державного економіко- 
технологічного університету транспорту.

2010-2018

13. Весник Харьковского национального 
автомобильно-дорожного университета. 2003-2018

14. Економіка транспортного комплексу. 
Харьковского национального автомобильно
дорожного университета

2005-2018

15. Prace naukowa. Transport w systemach 
logistycznych. (Oficyna wydawnacza politechnika 
Warszawskiej).

2007-2018

16. Экономическая наука сегодня. Сборник научных 
статей (Минск).

2013 -2 0 1 8

У мультимедійних комп’ютерних класах, спеціалізованих лабораторіях та 
на кафедрах створено 625 дисплейних робочих місць, які мають доступ до 
Internet.

Бібліотека НТУ розташована у навчально-бібліотечному корпусі 
університету (вул. Бойчука, 42), на 8-му і 9-му поверхах. Крім того, у 
головному навчальному корпусі (вул. Омеляновича-Павленка, 1, кім. 345) 
знаходиться читальний зал. Загальна площа бібліотеки становить 8120,6 м2, у 
тому числі 5 читальних залів загалом на 600 посадкових місць (4 у навчально- 
бібліотечному корпусі та один у головному навчальному корпусі) мають 
загальну площу 1278,0 м2.

Бібліотека має три абонементи: навчальної, наукової та художньої 
літератури. Читальні зали спеціалізуються таким чином: зал навчальної 
літератури, зал наукової літератури, зал іноземної літератури, зал періодичних 
видань (ці 4 зали розташовані у навчально-бібліотечному корпусі) та 
довідковий читальний зал (розташований у головному навчальному корпусі).

У склад і б іб л іо тек и  ф у н кц іо н у ю ть  н аступ н і в ідд іли : к ом п лектуван н я , 
який здійснює повне та оперативне комплектування фонду бібліотеки, 
співпрацюючи з книговидавничими та книгорозповсюджуючими організаціями; 
каталогізації та наукової обробки літератури, який забезпечує повне та 
оперативне відображення фонду бібліотеки в системі каталогів та картотек 
бібліотеки; довідково-бібліографічний; інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення, який підтримує автоматизовану бібліотечну 
системи та програмне забезпечення; сектор нормативно-технічної документації.

Фонд бібліотеки НТУ -  це універсальне зібрання наукової, навчальної, 
довідкової літератури та періодичних видань. Загальний фонд бібліотеки
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становить 462,2 тис. примірників, з них наукової літератури -  96,1 тис. 
примірників, навчальної літератури -  261,1 тис. примірників, періодичних 
видань -  116 найменувань.

Бібліотека має власну у/еЬ-сторінку (www.library.ntu.edu.ua), де 
розміщено генеральний електронний каталог, який поєднує в собі всі функції 
карткових каталогів: генерального алфавітного, читацького алфавітного,
систематичного, алфавітно-предметного покажчика та електронну базу 
навчально-методичної літератури. Доступ до електронних ресурсів бібліотеки 
здійснюється цілодобово.

Також на web-cтopiнцi Центру заочного та дистанційного навчання 
університету (http://izdn.ntu.edu.ua) організовано на основі платформи 
дистанційного навчання «Прометей» доступ до інформаційних каталогів 
дистанційного навчання та методичного розділу, де можна знайти в 
електронному вигляді понад 350 методичних розробок, авторських підручників, 
посібників з майже 40 навчальних дисциплін, які вивчають студенти 
університету.

Крім того, інтеграція комп’ютерної мережі університету до 
європейського інформаційного простору через Українську науково-освітню 
телекомунікаційну мережу «Уран» дає можливість доступу до бібліографічних 
науково-освітніх ресурсів інших користувачів мережі «Уран».

Висновки: експертною комісією встановлено, що фахову підготовку 
студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент»
забезпечено на 100% підручниками та навчальними посібниками
відповідно до вимог МОН України.

Інформаційне забезпечення навчального процесу відповідає вимогам 
щодо акредитації підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти.

9. Якісні характеристики підготовки фахівців
Аналіз результатів освітньої діяльності, проведеної за показниками

успішності навчання студентів (остання екзаменаційна сесія та за 
контрольними вимірюваннями залишкових знань), підтверджує достатній 
рівень підготовки фахівців з дисциплін різних циклів.

Виходячи з аналізу результатів заліково-екзаменаційних сесій, успішність 
студентів групи МН 3-2т, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої 
освіти за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073
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«Менеджмент», забезпечено і вона становить 100%, а якість підготовки 
70,8 %.

У процесі акредитаційної експертизи відповідно до затверд; 
графіку проведення комплексних контрольних робіт було про 
комплексні контрольні роботи з циклів дисциплін соціально-гуманг 
підготовки, професійної та практичної підготовки. Контроль був проведе 
завершеними курсами дисциплін відповідно до діючих прогр 
використанням пакетів ККР, які були розроблені відповідними кафе, 
університету.

Комплексна перевірка рівня знань здійснювалася шляхом пров
ККР.

Рівень підготовки студентів за освітньо-професійною про 
«Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим (бакалавре 
рівнем вищої освіти відповідає необхідним вимогам, про що 
порівняльні результати виконання студентами ККР (додаток Б).

Студенти групи МН 3-2т, які навчаються за першим (бакалавре 
рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Логісти: 
спеціальності 073 «Менеджмент», виконували ККР з трьох дисциплін 
циклу соціально-гуманітарної підготовки (нормативна частина) -  «Ін 
мова (за професійним спрямуванням)», друга і третя -  з циклу професій 
практичної підготовки (нормативна частина) -  «Менеджмент» та «Операц 
менеджмент».

У пакеті ККР з «Іноземної мови (за професійним спрямування 
варіантів, кожний із яких містить три завдання (перше -  прочитати і з 
письмовий переклад тексту українською мовою, друге -  написати ан 
тексту англійською мовою, третє -  заповнити пропуски в тексті од 
запропонованих варіантів).

У пакет ККР з «Менеджменту» входить 30 варіантів, кожний 
містить п’ять завдань (перше та друге передбачають письмову розг| 
в ідп овідь , завд ан н я  з тр етьо го  по п ’яте  п о д ан о  у ви гл яд і тест ів  і пер 
тільки один варіант відповіді із запропонованих варіантів) і охоплює 
передбачені робочою програмою з дисципліни; з «Операційного менедж 
входить 30 варіантів, кожний з яких містить шість завдань (перше та 
передбачають письмову розгорнуту відповідь, завдання з третього по 
представлено у вигляді тестів і передбачає тільки один варіант відповіді) і 
охоплює всі теми, передбачені робочою програмою з дисципліни. Комісією 
було здійснено перевірку звітів з усіх видів практик студентів.

ВСІ
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Висновок: комісія вважає, що показники успішності та якості 
виконання ККР, а також усіх видів практик студентів відповідають 
критеріям і вимогам щодо якісної підготовки за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти та Державним вимогам до 
акредитації спеціальності.

У

10. Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності
Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності 

базується на прийнятому 01.07.2014 р. Законі України «Про вищу о 
нормативно-правових документах Міністерства освіти і науки У краї 
Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в європей 
просторі вищої освіти (ЕЗЄ), ухвалених Міністерською конференці 
Єревані, 14-15 травня 2015 р.

Вченою радою НТУ протокол №11 від 28.12.2017 р. сх 
«Положення про систему внутрішнього забезпечення якості ос 
діяльності та якості вищої освіти Національного транспортного універси 
Зокрема, в рамках даного положення реалізується наступне: принцц 
процедури забезпечення якості вищої освіти в НТУ; підвищення квал 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників; ная 
необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому 
самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою; ная 
інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом; 
до публічної інформації про університет, освітні програми, ступені 
освіти та кваліфікації; ефективність системи запобігання та вия 
академічного плагіату в наукових працях працівників вищих навч 
закладів.

Дана система передбачає наступні напрямки:
-  формалізація політики, стратегічних напрямків розвитку й 

сфері якості;
-  створення організаційної структури системи забезпечення 

що враховуватиме максимальне залучення співробітників і сту 
громадськості;

-  навчання різних категорій персоналу теорії й 
застосування менеджменту якості в освіті;

-  визначення процедур системи якості та структури документув
В положенні дотримані стандарти забезпечення якості вищої ос

саме:
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НТУ має оприлюднену політику забезпечення якості, що розроблена та 
втілена через відповідні структури і процеси із залученням зовнішніх сторін.

Університет володіє процедурами розробки та затвердження своїх 
програм, які підготовлені відповідно до встановлених цілей та очікуваних 
навчальних результатів.

Заклад освіти забезпечує викладання навчальних програм та заохочує 
студентів до активної участі в освітньому процесі.

В освітньому процесі застосовуються заздалегідь визначені та 
оприлюднені правила щодо всіх фаз студентського циклу, як то зарахування, 
навчання, визнання кваліфікацій і сертифікація студентів.

Пересвідчуючись у компетентності своїх викладачів, НТУ застосовує 
справедливі та прозорі процедури набору та розвитку викладацького складу.

НТУ достатньо фінансує навчальну та викладацьку діяльність, забезпечує 
наявність адекватних і загальнодоступних навчальних ресурсів та підтримку 
студентів.

Університет проводить аналітичну діяльність та використовує необхідну 
інформацію для ефективного управління своїми програмами та іншими видами 
діяльності.

Систематично закладом освіти оприлюднюється чітка, об'єктивна, 
актуальна інформація про етапи своєї діяльності через \¥еЬ-ресурси.

На основі проведеного моніторингу та корегування своїх програм, НТУ 
забезпечує їх відповідність зазначеним цілям, а також потребам студентів і 
суспільства.

Впровадження й сертифікація системи забезпечення якості НТУ 
передбачає удосконалення діяльності й структури керування університетом. 
Для координації робіт із внутрішнього забезпечення якості в університеті 
створено та успішно функціонує відділ якості освіти.

Рішенням Вченої ради НТУ (від 06.06.2015 р. протокол №6) затверджено 
Положення про організацію освітнього процесу в НТУ.

Висновок: експертна комісія констатує, що в НТУ система
внутрішнього забезпечення якості знаходиться на стадії реформування. 
Основні складові такої системи розроблені і забезпечують здійснення 
комплексної оцінки якості навчальної роботи, рейтингування науково- 
педагогічних працівників і студентів, запобігають академічному плагіату, 
як в наукових працях працівників, так і у здобувачів вищої освіти.

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.
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11. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення
За звітний період в університеті проводились такі перевірки 

контролюючих державних органів:
Державна аудиторська служба України за період з 2013 р. по 2017 р. 

(13.03.2017- 12.04.2017 р.);
Центральне об’єднане управління ГІФУ в м. Києві (10.03 -  13.03.2017 р.);
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (30.03.2017 р.);
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (26.04 -  27.04.2017 р.);
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (03.05.2017 р.);
Центральне об’єднане управління ПФУ в м.Києві (16.05-18.05.2017 р.); 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (01.06.2017 р.;) 
Пенсійний фонд Лівобережне об’єднане управління ПФУ в м. Києві 

(20.07.2017 р.);
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (31.07.2017 р.;) 
Державна інспекція навчальних закладів України (01.09.2017 р.); 
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України 

у м. Києві (28.09.2017 р.);
( 10 .1 0 - 12 . 10.201 
(17.10-18.10.201 
(23.10-24.10.201 
(08 .12-12.12.20  
(13.12.2017 р.); 
(08 .12-12.12.20  
( 18.12-18.12.20

Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києв 
Лівобережне об’єднане управління ПФУ в м. Києві ( 11.01.2018 р.; 
Лівобережне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (23.01.2018 р.); 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (31.01 -  02.02.201 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (31.01 -02.02.201 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (01.02 -  05.02.201 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (16.02 -  19.02.201 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (20.02.2018 р.); 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (03.03 -  05.03.201 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (15.03.2018 р.); 
Центральне об’єднане управління ПФУ в м. Києві (25.04.2018 р.). 
Суттєвих зауважень щодо здійснення освітньої діяльності не бул

7 р.)
7 р.)
7 р.)
7 р.);

7 р.); 
7 р.);

8 р.) 
8 р.) 
8 р.) 
8 р.)

8 р.);

Голова експертної комісії проф. Камелії 'а О. В.

О.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ЕКСПЕРТІВ
На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки на місці 

відповідності показників ліцензійним умовам та акредитаційним вимогам стану 
матеріально-технічного, навчально-методичного, інформаційного та кадрового 
забезпечення освітньої діяльності у сфери вищої освіти, експертна комісія 
дійшла висновку, що рівень підготовки студентів за освітньо-професійною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» у Національному транспортному університеті в цілому 
відповідає встановленим нормативним вимогам та забезпечує державну гарантію 
якості освіти.

Також, експертна комісія відзначає:
- для якісного забезпечення навчального процесу студентів за освітньо- 

професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за 
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти було оновлено навчальну 
літературу, зокрема з дисциплін професійної та практичної підготовки;

- перевірено порівняльну таблицю кадрового забезпечення та дотримання 
технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально-методичного і 
інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 
підготовки фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Фактичне 
значення показників відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладу освіти. їх значення наведено окремим стовпчиком у 
представленій порівняльній таблиці.

Експертна комісія відзначає, що позитивним у роботі випускової 
кафедри «Транспортне право та логістика» є:

- професійний кадровий склад кафедри, який складається з відомих 
вчених та практиків у сфері логістики та транспортних технологій, зокрема 
професора Воркут Т.А. та професора Гурнака В.М.;

- доступ до електронних систем МОООЬЕ та РЯОМЕТЕУ, що дозволяє 
забезпечити систему дистанційного навчання студентів;

- участь у програмах академічної мобільності ЕИА8Ми8+ із закладами 
вищої освіти Польщі, Іспанії, Румунії та Німеччини;

- наявність матеріальної бази, що дозволяє здійснювати навчально- 
виховний процес із використанням міжнародних ін ф о р м ац ій н и х  р есурсів  у 
режимі он-лайн, проводити веб-конференції, лекційні та практичні заняття з 
використанням мультимедійних засобів;

- наявність щорічних договорів про проходження всіх видів практик 
студентами на провідних підприємствах, організаціях і установах галузі.

При перевірці результатів діяльності на місці експертна комісія 
висловила зауваження, які не впливають на позитивне рішення про 
акредитацію, але дозволяють поліпшити якість підготовки фахівців:

- забезпечити системне оновлення фонду навчальної літератури з 
дисциплін професійної та практичної підготовки студентів, в тому числі і 
англомовними виданнями інших країн, з поступовим розміщенням їх в 
електронній бібліотеці університету;

Голова експертної комісії проф. Комелі шО.В.



- поглиблювати подальшу інформатизацію освітнього процесу шляхом 
використання наявної матеріально-технічної бази та можливостей сучасних 
інформаційних технологій: пакетів прикладних програм, інтерактивних методів 
навчання тощо;

- залучати роботодавців до удосконалення змісту освітньо-професійних 
програм, робочих програм та навчальних планів, а також виробничих практик;

- активізувати залучення студентів до участі в програмах академічних 
обмінів, літніх школах, конкурсах, конференціях;

- активізувати міжнародну складову діяльності кафедри шляхом 
публікацій в наукометричних базах даних, міжнародних стажувань;

- оновити методичні вказівки до виконання кваліфікаційних 
бакалаврських робіт у відповідності до стандарту вищої освіти.

Висновок: експертна комісія МОН України підтверджує
спроможність Національного транспортного університету надавати освітні 
послуги та можливість акредитації за освітньо-кваліфікаційною 
програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування» за першим (бакалаврським) рівнем 
вищої освіти.

Голова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
професор кафедри менеджменту і логістики 
Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка 
Міністерства освіти та науки України, 
м. Полтава

Експерт:
доктор економічних наук, 
професор кафедри статистики, 
аналізу господарської діяльності і маркетингу 
Сумського національного аграрного університету 
М ін істер ства  о св іти  та  н ауки  У країн и , 
м.Суми.

З висновком експертної комісії озн

О.В. Комеліна

ректор Національного транспортного!
університету, доктор технічних 
професор

31 травня 2019 року

Ю.І. Дань

М.Ф. Дмитричеяко

проф. Комелін

ко

я О.В.Голова експертної комісії



ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ 
ПРО ДОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІ

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального заклг 
акредитаційним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти за освітнь 

професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за пері
(бакалаврським) рівним вищої освіти 

Кадрові вимоги
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ТИ
ду
0 -

ІИМ

Найменування показника 
(нормативу)

Значення показника 
(нормативу)* 

перший 
(бакалаврський) рівень 

вищої освіти

Фактичне
значення

показника

Відхі
факті

знач
показі
норма

ілення
ІЧНОГО

[ЄННЯ

шка від 
гивного

Провадження освітньої діяльності
1. Проведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток визначеної 
навчальним планом кількості 
годин):
1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання

50 100 + >0

2) які мають науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

10 30 + >0

2. 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):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом

+

2) практичної роботи за фахом 10 20 + 10

3. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних 
занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, 
дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними

підпункти 
1— 16 пункту 5 

приміток 

+ +

іна О. В.
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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
4. Наявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолює фахівець відповідної 
або спорідненої науково- 
педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем доктора 
наук та вченим званням
2) з науковим ступенем та вченим 
званням
3) з науковим ступенем або вченим 
званням

+ +

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

+ +

Технологічні вимоги щодо матеріально-технічного забезпечення  
освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення показника
(нормативу)*
перший
(бакалаврський)
рівень

Фактичне
значення
показника

Відхилені
фактичної
значення
показника
нормативі

[Я
0

від
юго

Започаткування провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість приміщеннями 
для проведення навчальних занять 
та контрольних заходів (м2 на 
одну особу для фактичного 
контингенту студентів та 
заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змінами)

2,4 2,96 +0,5 6

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

ЗО 37 +7

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу

+ + -

2) пунктів харчування + + -

/ у

Голова експертної комісії проф. Комелі на О. В.



3) актового чи концертного залу + + -

4 ) спортивного залу + + -

5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ +

6) медичного пункту + + -

4. Забезпеченість здобувачів 
вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 100 + 3(1%

Провадження освітньої діяльності
5. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, 
лабораторіями, полігонами, 
обладнанням, устаткуванням, 
необхідними для виконання 
навчальних планів

+ +

Технологічні вимоги щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяль ності у

Найменування показника 
(нормативу)

Значення показника 
(нормативу)* 

перший 
(бакалаврський) 

рівень

Фактичне
значення

показника

Відхилег 
фактичного зі 

показника 
нормативі

[НЯ
іачення
від

юго

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Наявність опису 
освітньої програми

+ + -

2. Наявність навчального 
плану та пояснювальної 
записки до нього

+ +

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

+ +

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

+ +

5. Наявність програми 
практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ +

6. Забезпеченість 
студентів навчальними 
матеріалами з кожної 
навчальної дисципліни 
навчального плану

+ +

7. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ +

Голова експертної комісії проф. Комеліна О. В.
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Технологічні вимоги щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності у
вищої освіти

Найменування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)*
перший

(бакалаврський)
рівень

Фактичне
значення

показника

Відхи
факти

знач«
показні
нормат

іення 
шого 
:ння 
іка від 
ивного

Започаткування провадження освітньої діяльності
1. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді

не менш як 
чотири 

найменування

шість
найменувань

2. Наявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного 
або спорідненого профілю 
(допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти)

+ +

Провадження освітньої діяльності
3. Наявність офіційного веб-сайту 
закладу освіти, на якому розміщена 
основна інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії та 
сертифікати про акредитацію, 
освітня/освітньо-наукова/ 
видавнича/атестаційна (наукових 
кадрів) діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи та їх 
склад, перелік навчальних 
дисциплін, правила прийому, 
контактна інформація)

+ +

4. Наявність електронного ресурсу 
закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з 
навчальних дисциплін навчального 
плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток навчальних 
дисциплін)

60 100 +4 0

сфері

Голова експертної комісії проф. Комел іна О. В.
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ЭВКИ

Назва показника (нормативу) Значення
показника
(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхш 
факти 
значеі 
показі 
від но

іення
чного
[НЯ
шка
ЭМ.

1. Умови забезпечення державної гарантії 
якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану за 
показниками: перелік навчальних 
дисциплін, години, форми контролю, %

100 100

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 
постійного складу за останні 5 років,%

100 100

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

2. Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), неменше %
2.1. Рівень знань студентів з соціально- 
гуманітарної підготовки (нормативна 
частина):
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання з «Іноземної мови (за 
професійним спрямуванням)»,%

90 100 +1 0.0

2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання з «Іноземної мови (за 
професійним спрямуванням)»
(оцінки "5" і "4"),%

50 66,7 +1 6,7

2.2. Рівень знань студентів з професійної 
та практичної підготовки (нормативна 
частина):
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання з «Операційного менеджменту»,
%

90 100 +1 0,0

2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання з «Операційного менеджменту» 
(оцінки "5" і "4"), %

50 66,7 1(>,7

2.2.3. Успішно виконані контрольні 
завдання з «Менеджменту», %

90 100 +1 0,0

2.2.4. Якісно виконані контрольні 
завдання з «Менеджменту»
(оцінки "5" і "4"), %

50 66,7 16,7
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3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі навчального 
закладу наукових підрозділів

- +

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

+

Г олова експертної комісії:
доктор економічних наук, 
професор кафедри менеджменту і логістики 
Полтавського національного технічного університету 
імені Юрія Кондратюка 
Міністерства освіти та науки України, 
м. Полтава

Експерт:
доктор економічних наук, 
професор кафедри статистики, 
аналізу господарської діяльності і маркетингу 
Сумського національного аграрного університету 
Міністерства освіти та науки України, 
м.Суми.

Комеліна

Ю.І. Данько

З висновком експертної комісії ознайомл
ректор Національного транспортног 
університету, доктор технічних н 
професор

31 травня 2019 року

М.Ф. Дмитриченко
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ГРАФІК

проведення перевірки залишкових знань студентів III курсу за освітньо-професійною програмою «Логістика» зі спеціальності 073 
«Менеджмент» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в Національному транспортному університеті

ДОДАТОК А

роботи 
$ |Г р и щ у к

= 201() р.

п/п Дисципліна Г рупа Дата Ауди
торія Викладач Експерти 

МОН України
Початок
роботи

1 .
Іноземна мова (за 

професійним спрямуванням) М Н З-2т 29.05.2019 249 доц. 
Астаніна Н.В.

д.е.н., професор 
Комеліна О.В., 

д.е.н., професор 
Данько Ю.І.

I I 30

2. Операційний менеджмент МН 3-2т 30.05.2019 249 доц., к.е.н. 
Сніжко Л.Л.

д.е.н., професор 
Комеліна О.В., 

д.е.н., професор 
Данько Ю.І.

I I 30

3. М енеджмент МН 3-2т 31.05.2019 249 проф., к.т.н. 
Лаврик І.Ф.

д.е.н., професор 
Комеліна О.В., 

д.е.н., професор 
Данько Ю.І.

О
о о



v
v.
H
c,)
F

soa
\/. tr
.A
FEF!te

3 F-L

.a'
N,tJ
^J;(z

C)

\/
,.ri

^

\$\\'.\

>,

cj

'-F
c.)

a()

q
H

F

F
o

>.F)E(.;) !
!: 

-FTiiOxt=*aq)'
c0=.:i v
E)ExF
9p. ;HA vvEB i=
O. -Qi I:.-H.9 Et*
-vcgriU
O\t!-h* 9xcs:r* F Eroar
!\/-ec 9
H!Xfr(,.Y.g Yg> q)
lv:|rrv2

8g g
A,\Ev vvvEra-3F UFg x
-r -l
l, Fd 1vl

h
N
F
c.)

tr()

ts

3

O

3

()
L

C')

Fr

ts

L)
O
F
ti
L/
o

3
C)

O
(.)

6
F

d\/.
v
F
-]
Hn
FH
A

ll.
q

.l
6

v̂)+{
.l
H
c.)

.i

3o
ts
N
C)
-)
C)
rA

ir.. .F
UE
S>l-)r Vv,'-;
-Y Fv

H PY. i\'v
F 

'\>\X (D

H eqd^x
:-.958!iEdg>'oE5t9
u9;:iJi:-
V F .-r- r*:t-)r-*
l-i7cgllL F{ fa'! .-E6)96, p 

^
.d!FY149=x xve tll^,r;i -vvi
!!OFQ6l+E (D (€ 

=c,AEAVIEXE U 5oxoxYr-. FF Y r-r
-tit-{{-

F
F
()

H

O

o

lrrr

a)
F
fn
c0

rBg 4rHvedac
r-.

f-.

rr
r-

ca
c.l
f--

rrl
(a
r-

tr-
\.|
l'-

t-
inr-

oAs.Lcr.xv
lt.
\o\o

F-
\o\c

I'*
\o
\o

r-
\o
\o

l--
\o
\o

rr
\o
\o

?6 qrJrHmruc^
oe

c)

o)

h

tq)
E()
x
+v
VE
+Y
AF
*()
v;EV

C)

4

m()
i

s I I

qJ,crxtrur) I

o--
m

s
ca
ca
co

ra
(a
ra

co
co
co

ctl
?t)
tr)

co
ca
co

rrl
m(t)

qJcryqIIl)r c{ t\ c\ a-l N (\

()
o\c
a

\o
5\

t--
\o
\o

rr
\o
\o (.l in (n in

qICI)IqIIII t !+ c.l (f) c.l (f)

'=
s I I

t--
\o

r-
\o

F-
\o

tr-
\o

qJ,crxquly

vv

(J I

,
AI

qJ,cI)<IrI) \0 \o \o

\o \o

eufd.1

F
c.l

I
a.)

F
c.l

I
co

F
c.l

I
ca

-::-..-
-r)'.: o

--i

Il c-.i

.J

 
F
o

caVr-*ad
()

-2=XEF
> ji H;:ox
EEE
dtra
-{}o

I

c)
F

F
o

d
o

F
C)

H

c)

o

^.Ez-: N ca

q)
()

v.

C)

o^.

H
03 7S_

cro
q.c)
>a(dv."co
>r f->o
EI
EYAE
XrOF4 F.i
;tr (d

vd
cr)

N 

trF

oo
:t ria'O
O F-r

tiv
\ots
o'Exx
4x
EJF
o

X!?
tstt
gA.o)tr
HI

ail -
sl.i

56
Ed
!'7'!

F
F

>t
co
G)

F
\o
3
(n

rA
-
9t/.
-A
F
--.\{!A
E{


