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висновок 
ЕКСПЕРТН01КОМ1СП 

МЫстерства освгги 1 науки Украши 
за результатами проведения первинноТ акредитацшноУ експертизи 
пщготовки здобувач1в вшцоТ освгги з напряму пщготовки 6.050501 

«Прикладна мехашка» для галуз1 знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р!внем вищо'1 освгги у 
Харювському национальному автомобшьно-дорожньому ушверситет1 

м. Харк1в 31 травня 2019 р. 

Вщповщно до шдпункту 20 пункту 2 роздшу XV «Прикшцев1 та перехщш 
положения» Закону Украши «Про вищу осв1ту» та пункту 4 Положения про 
акредитащю вищих навчальних заклад1в 1 спещальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професшних училищах, затвердженого постановою Кабшету 
Мшютр1в Украши вщ 09.08.2001 р. № 978 «Про затвердження Положения про 
акредитацно вищих навчальних заклад1в 1 специальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професшних училищах» з метою проведения первинно'1 
акредитацшно'1 експертизи пщготовки здобувач1в вищоТ осв1ти з напряму 
пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» для галуз1 знань 0505 
«Машинобудування та матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р1внем 
вищо1 осв1ти у Харювському национальному автомобшьно-дорожньому 
ун1верситет1, на виконання наказу Мшютерства осв1ти 1 науки Украши «Про 
проведения акредитацшноТ експертизи» № 462-л вщ 07.05.2019 року експертна 
ком1С1я у складк 

Голова експертноУ комки: Рудь В1ктор Дмитрович, професор кафедри 
прикладно'1 мехашки Луцького национального техшчного ушверситету, 
доктор техшчних наук, професор; 
Член експертноТ комки: В1рич Свгглана ОлександрЕвна, зав1дувач 
кафедри прикладно'1 мехашки Державного вищого навчального закладу 
«Донецький нацюнальний техшчний ушверситет», кандидат техшчних 
наук, доцент; 

у перюд з 29 травня до 31 травня 2019 року включно здшснювала первинну 
акредитацшну експертизу д1яльност1 Харювського нацюнального автомобшьно-
дорожнього ушверситету (ХНАДУ) щодо пщготовки здобувач1в першого 
(бакалаврського) р1вня вищо'1 освгги для галуз1 знань 0505 «Машинобудування 
та матер1алообробка» за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка». 
Експертизу проведено у вщповщност1 до вимог, передбачених 
акредитацшними умовами надання- освггшх послуг у сфер1 вищоУ 
освгги, як1 затверджено: Законами Украши «Про освггу» вщ 
05.09.2017 р., «Про вищу освггу» вщ 01.07.2^14 року, Постановами 
Кабшету Мш1стр1в Украши «Про затве^дасення Положения про 
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акредитащю вищих навчальних заклад1в 1 спещальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професшних училищах» вщ 9 серпня 
2001 року № 978, «Про затвердження Лщензшних умов провадження 
осв1тньо1 д1яльност1 заклад1в освгги» вщ 30 грудня 2015 року № 1187 
в редакцп Постанови КМУ № 347 вщ 10 травня 2018 р. 

ГКд час проведения перев1рки було розглянуто таю документа з напряму 
шдготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврсысим) р1внем 
вшцоТ осв1ти, який акредитуеться: 

- статут Харювського нащонального автомобшьно-дорожнього ушве-
рситету, затверджений у встановленому порядку наказом Мшютерства осв1ти 1 
науки УкраТни вщ 09 грудня 2016 р. № 1492; 

- копи установчих та реестрацшних документ1в; 
- затверджеш в установленому порядку навчальний та робочий 

навчальний плани п1Дготовки фах1вщв за осв1тн1м ступенем бакалавра з напряму 
шдготовки 6.050501 «Прикладна механ1ка»; 

- навчально-методичн1 комплекси дисципл1н напряму тдготовки 
6.050501 «Прикладна механка»; 

- комплексы контрольш робота з дисципл1н напряму гпдготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка»; 

- в1домост1 про кадрове, матер1ально-техшчне, навчально-методичне та 
1нформацшне забезпечення осв1тньо1 д1Яльност1; 

- ПОр1ВНЯЛЬНа таблиця В1ДПОВ1ДНОСТ1 р1ВНЯ 0СВ1ТНЬ01 Д1ЯЛЬНОСТ1 
акредитащйним вимогам, а також шли документа. 

Вс1 копи документа в акредитащйшй справ1 вщпов1дають орипналам, 
законодавчим 1 нормативним вимогам до них. 

За результатами перев1рки та вивчення матер1ал1в акредитацшноУ справи, 
спшкування з кер1вництвом 1 в1дповщальними особами ун1верситету, кафедри 
технологи машинобудування та ремонту машин, реального стану справ щодо 
провадження осв1тньо1 д1яльност1 у Харювському нац1ональному автомобшьно-
дорожньому ун1верситет1, експертна ком1С1я дшшла висновюв, що матер1али, 
подаш ушверситетом для проведения акредитащУ в1дпов1дають лщензшним, 
акредитац1йним та 1ншим нормативним вимогам щодо акредитаци пщготовки 
фаХ1ВЦ1В у Сфер1 ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

У пщсумку експертного оцщювання ком1с1я мае таш висиовки: 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКЛАДУ 
ВИЩО! ОСВ1ТИ 

Поена назва закладу, вищоХ осв1ти: Харювський нацюнальний 
автомобшьно-дорожнш ушверситет (ХНАДУ) - заклад вищо'1 освгги, 
пщпорядкований Мшютерству освгги 1 науки Украши, зареестрований як 
юридична особа реестрацшною службою Харювського мюького управлшня 
юстици, щентифкацшний код 02071168 

Юридична адреса: 61002, Украша, м. Харюв, вул. Ярослава Мудрого, 25 
Телефон: (057)700-38-66 
Факс: (057) 700-38-66 
Е-таИ: аётт@кЬасИ. кЬагко у. иа 
Адреса офщшного сайту: \ууу\у.кЬасИ.кЬагкоу.иа 

Експертна комю1я ознайомилася з орипналами основних установчих 
документа ХНАДУ: 

1. Статут Харювського нац1онального автомобшьно-дорожнього ун1ве-
рситету, затверджений у встановленому порядку наказом Мшютерства осв1ти 1 
науки Украши вщ 09 грудня 2016 р. № 1492. 

2. Архгвна довщка щодо оргашзацп Харювського автомобшьно-
дорожнього шституту у 1930 р. вщ 22.10.1991 р. № 1190. 

3. Свщоцтво про державну реестращю юридично1 особи Харювського 
нацюнального автомобшьно-дорожнього ун1верситету серш А01 № 080747 вщ 
04.06.2007 р. 

4. Довщка про включения вищого навчального закладу до Державного 
реестру вищих навчальних заклад1в Украши № 21-Д-618 вщ 18.06.2009 р. 

Постановою Центрального виконавчого ком1тету Союзу РСР та Союзу 
народних комюаргв Союзу РСР вщ 23 липня 1930 року за №237 «Про реорга-
н1защю вуз1в, техн1кум1в та робфаюв» створено Харк1вський автодорожн1Й ш-
ститут на баз1 дорожньо-буд1вельного факультету Кшвського 1нституту шляхгв 
сполучення, дорожнього факультету Житомирського шдустр1ального 1нституту, 
дорожньо-мостового вщдшення Кшвського пол1техн1чного 1нституту та 
дорожнього вщдшення Полтавського сшьськогосподарського шституту. 3 
перших дшв 1снування ХНАДУ до його складу входить кафедра технологи 
машинобудування та ремонту машин, яка пщпорядковуеться автомобшьному 
факультету. 

Постановою Кабшету Млн1стр1в УкраТни в1д 13 серпня 1993 року за № 646 
«Про вдосконалення мереж1 вищих навчальних заклад1в» на баз1 Харювського 
автомобшьно-дорожнього шституту створено Харювський державний 
автомобшьно-дорожнш техн1чний ун1верситет. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Харювський нацюнальний автомобшьно-дорожнш ушверситет один з 
провщних центр1в сходу Украши з пщготовки фах1вщв для р1зних галузей 
народного господарства. Кшенням Державно'Г акредитацшно1 комюй Мшю-
терства освгги 1 науки Украши вщ 21 квкня 2000 року Харювський державний 
автомобшьно-дорожнш техшчний ушверситет атестовано за четвертим р1внем 
акредитаци. 3 2001 року ушверситет мае назву Харювський нацюнальний 
автомобшьно-дорожнш ушверситет (ХНАДУ), статут нащонального надано 
Указом Президента Украши вщ 7 серпня 2001 р. № 591/2001. 

Ушверситет у свош д1яльност1 керуеться: Конститущею Украши, Зако-
нами Украши «Про освггу», «Про вищу осв1ту», «Положениям про державний 
вищий заклад освки», Статутом Харювського нащонального автомобшьно-
дорожнього ушверситету, який прийнятий конференщею трудового колективу 1 
затверджений М1шстерством осв1ти 1 науки Украши. 

Харювський нащональний автомобшьно-дорожнш ушверситет мае сер-
тификата про акредитащю за вс1ма вщповщними напрямами 1 спецгальностями, 
згщно з якими ХНАДУ визнано акредитованим за статусом вищого закладу 
осв1та IV (четвертого) р1вня. На його баз! здшснюеться ступенева п1дготовка 
фах1вц1в, а також перепщготовка 1 шдвищення квал1ф1кацЙ, в тому чиаш надан-
ня друго*1 осв1ти. Ишенням АкредитащйноГ ком1си (протокол № 104 вщ 30 тра-
вня 2013 р.) ХНАДУ було повторно акредитовано за IV р1внем 1 надане право на 
пщготовку фах1вщв за осв1тньо-квал1ф1кащйними р1внями бакалавр, спещалют, 
мапстр (сертиф1кат серп РД-1У, № 2225190, терм1н ди сертиф1ката до 1 липня 
2023 р.). 

Надання осв1тн1х послуг на р1вш квал1ф1кац1Йних вимог до бакалавра, 
мапстра зд1Йснюеться зпдно безстроково'Г л1цензЙ Мшютерства осв1ти 1 науки 
Украши на надання осв1тшх послуг 1 вщповщно до наказу М1н1стерства осв1ти \ 
науки Украши вщ 19.12.2016 за №1565 «Про узагальнення перел1юв 
спещальностей, л1цензованих обсяпв вищих навчальних заклад1в та 
переоформления сертиф1кат1в про акредитащю напрям1в та спещальностей», 
зареестрованого в Мшютерств1 юстицЙ Украши 10 с1чня 2017 року за 
№ 20/29888, та згщно з «Перелком галузей знань 1 спец1альностей, за якими 
здшснюеться пщготовка здобувач1в вищо'1 осв1ти», затвердженим Постановою 
Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 29.04.2015 № 266. 

В ун1верситет1 1снуе Перспективна програма розвитку Харк1вського 
нац10нального автомоб1льно-дорожнього ун1верситету на 2015-2020 роки, яка 
схвалена р1шенням Вчено1 ради Харювського нащонального автомобшьно-
дорожнього ушверситету (протокол № 1/15 вщ 30 жовтня 2015 р.), розроблено 
Концепщю осв1тньо*1 д1яльност1 Харювського нащонального автомобшьно-
дорожнього ун1верситету на перюд до 2020 року, яка схвалена Вченою радою 
Харювського нащонального автомобшьно-дорожнього ушверситету (протокол 
№ 10 вщ 11 вересня 2015 р.). 

В.Д. Рудь 
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Сьогодш Харьавський нащональний автомобшьно-дорожнш ушверси-
тет - це провщний вищий навчальний заклад автомобшьно-дорожнього про-
фшю, який у навчальнш, науковш 1 виховнш Д1ЯЛЬНОСТ1 поеднуе факультета 
денно'1 форми навчання (автомобшьний, дорожньо-буд1вельний, мехашчний, 
управлшня та б1знесу, транспортних систем, шдготовки шоземних 
громадян) та центр освггшх послуг. До складу ушверситету входять 34 
кафедри (з них 20 - випусков1), навчальний вщцш, наукова б1блютека, 
юридичний В1ДД1Л, шформацшно-обчислювальний центр, науково-дослщна 
частина, вщдш сприяння працевлаштуванню студент1в, приймальна комю1я, 
видавництво, редакщя власно'1 газети «Автодорожник». 

Кер1вник закладу вищо'1 осв1ти ректор ХНАДУ — Туренко Анатолш 
Миколайович, доктор техшчних наук, професор, лауреат Державно!' премй' Ук-
раши, заслужений дгяч науки 1 техн1ки Украши, кавалер ордена Князя Ярослава 
Мудрого V ступеня, академ1к Транспортно!' академи Украши, академш Нью-с 
Иорксько'1 академп наук, почесний громадянин м. Харкова. 

Ус1 факультета очолюють професори. В ушверситетг функцюнуе 
2 спец1ал13ован1 Вчеш ради з правом прийняття до розгляду та проведения 
захисту дисертацш на здобуття наукового ступеню доктора (кандидата) 
техшчних наук з 6 наукових спещальностей. Асп1рантура В1дкрита з 9 наукових 
спещальностей, докторантура - з 9 спещальностей. У асшрантур1 та 
докторантург навчаються 110 асп1рант1в та 5 докторантов. 

Загальна юльюсть науково-педагопчних пращвниюв ХНАДУ у 2018 рощ 
становить 461 особи. Яюсний склад професорсько-викладацьких кадргв, яю 
мають науковий ступ1нь або вчене звання, становить близько 83 %. Серед них 7 
Заслужених Д1ЯЧ1В науки 1 техн1ки та пращвниюв осв1ти Украши, 10 Лауреата 
Державно!' преми Украши, 25 академшв та 32 член1в-кореспондент1в ТАУ 
Украши та шших академ1й Украши, Кавалер ордена Ярослава Мудрого 
V ступеня, 2 Кавалери ордена «За заслуги», 6 володар1в знаку «За науков1 
досягнення», 4 володаря знаку «1м. Петра Могили», 55 Вщмшниюв осв1ти 
Украши, 9 майстр1в спорту. 

Наукова дшльнють университету зд1Йснюеться 1 ф1нансуеться вщповщно 
до Закон1в Украши «Про вишу осв1ту», «Про освгту», «Про наукову 1 науково-
техн1чну Д1яльн1сть», «Про прюритетш напрями розвитку науки 1 техн1ки». За 
основними показниками науково'1 д1яльност1 ун1верситет займае провщне мюце 
серед вищих навчальних заклад1в Украши та Харювського репону. 

Науков1 досл1дження в ун1верситет1 виконуються за прюритетними 
напрямами розвитку науки 1 технжи. Суттевий вплив на ефективнють науково'1 
д1яльност1 мае ф1нансування наукових дослщжень. Загальний обсяг замовлень 
на науков1 дослщження за останн1 5 роюв становить 37,8 млн. грн., з них 6,2 млн. 
грн. за рахунок видатюв загального фонду. Основу фшансування дослщжень 
складае ф1нансування за рахунок кошта спещального фонду -31,6 млн. грн. 
(83,6%). 

В.Д. Рудь 
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ХНАДУ видае 5 зб1рок наукових праць (4 друкованих видання, 1 
електронне видання), яю внесено до Перел1ку наукових фахових видань 
Украши, в яких можуть публькуватися результата дисертацшних роб1т на 
здобуття наукових ступешв доктора 1 кандидата наук. На баз1 ушверситету 
систематично проводяться р1знопланов1 науков1 м1Жнародш, всеукрашсью та 
репональш конференцн, ол1мшади та конкурси наукових роб1т студенпв. 

М1жнародна Д1яльнють ушверситету здшснюеться в двох напрямах: 
м1жнародна осв1та та м!жнародне сшвроб1тництво. Перил шоземш студента 
навчались в ХНАДУ, починаючи з 1948 року. Сьогодш майже 2500 його ви-
пускниюв усшшно працюють в 76 краГнах св1ту, займають кер1вш 1 вщповь 
дальш посади в структурах р1зних Мшютерств, очолюють державн1 1 приватн1 
пщприемства, ф!рмй, компани. 

Постшно розширюеться м1жнародне сп1вроб1тництво вчених, викладач!в, 
студенев та асп1рант1в ун1верситету. 

Головними досягаеннями за останн1 п'ять роюв сл1д вважати: виконання 
мгжнародного ТЕМР118-ЕАКЕТ у склад1 консорщуму 13 14 ушверситет'т 6 краш 
Свропи; тдписання млжнародних угод, проведения спшьних мгжнародних 
наукових дослщжень з ун1верситетами М1ст Вупперталь, Нюрнберг, Ганновер, 
Коттбус, Вшьдау; тдписання угод з полгтехшками м. Краю в, Лодзь, Варшава; 
сшвпраця з Пршстонським ун1верситетом США; сп1вроб1тництво в напряму 
осв1ти 1 наукових дослщжень з ушверситетами Иордани М1ст Зарка та Аль-
Таф1ла; стратепчне партнерство з вщомими компан1ями АШойезк; В08Н, 
М1СГ080Й, СКЕ00-01АЬ00УЕ. Ун1верситетом укладено понад 25 м!жнародних 
двосторонн1х угод 1 договор1в з вищими навчальними закладами США, 
Имеччини, Францп, Китаю, Польщ1, Грецн, Болгари, Литви та 1нш., згщно з 
якими на регулярн1й основ1 щор1чно здшснюються численш обм1ни науковцями, 
викладачами, астпрантами. Сп1впраця реал1зуеться завдяки участ1 в м1жнародних 
науково-техн1чних конференц1ях, симпоз1умах, сем1нарах, виступам з 
допов1дями на студентських форумах, конкурсах, ол1МП1адах, спшьних 
м1жнародних програмах та проектах, стажуваннях, в зас1даннях круглих стол1в 
тощо, 1 публ1кащям матер1ал1в наукових дослщжень в закордонних пров1дних 
виданнях 1 журналах. 

На даний час ХНАДУ мае сучасну матер1ально-техн1чну базу, яка включае 
9 навчально-лабораторних корпуав, ун1кальний пол1гон з парком дорожньо-
буд1вельних машин, механ1зм1в та випробувального обладнання, студм1стечко з 
7 гуртожитками, власний редакц1йн0-видавничий центр з типограф1ею на баз! 
сучасно'1 комп'ютерно'1 техшки, навчальний центр НАА8. Загальна площа 
буд1вель становить 77102,2 кв.м., з них у навчальному процес1 
використовуються 15575,5 кв. м. Ректорат ушверситету проводить роботу по 
збшыпенню навчальних площ. Навчання орган1зовано у 2 змши (Наказ ректора 
ХНАДУ №15 вщ 01.02.2019 р.). Поишрюються масштаби робота з реконструкци 
спортивно-оздоровчого комплексу. 

В.Д. Рудь 
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Комп'ютерний парк ушверситету нараз1 включае 1532 комплекив сучас-
них ПЕОМ. Ус1 комп'ютерш класи охоплеш локальною шформацшною ме-
режею, яка мае вихщ до штернет-мережь У навчальному процес1 використо-
вуються спещальш лекцшш аудитори, де юнуе супутникове та кабельне те-
лебачення 1 необхщш засоби комп'ютеризацп навчання. Цю роботу очолюе 
шформацшно-обчислювальний центр, у склад1 якого створена лабораторш 
дистанцшного навчання, яка вщповщае також за наповнення навчальною ш-
формащею на електронних ноаях освггаього порталу ХНАДУ. 

Пщготовка бакалавр1в за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» (лщензшний обсяг 30 ос1б) здшснюеться кафедрою технологи 
машинобудування та ремонту машин. 

3 2015 р. напрям пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» для галуз1 
знань 0505 «Машинобудування та матер1алообробка» згщно до Наказу МОН 
Украши №1151 вщ 06.11.15 р. увшшов до складу спещальноеп 131 «Прикладна 
мехашка» в галуз1 знань 13 «Мехашчна шженер1я». 

Висновок: Експертна комюгя констатуе, що ориггнали всЬс установчш 
документов у Харювсъкому нацюналъному автомобшъно-дорожнъому 
ушверситетг вгдповгдаютъ Лщензшним умовам провадження освтнъог 
дйтьностг. Проведена експертиза показала, що мета университету, яку 
задекларовано в його Статут! та Концещй розвитку, реалгзуетъся поеною 
мгрою. Адмийстращя та колектив ушверситету забезпечуютъ виконання 
державных вгтог щодо надання освгтнЫ послуг за IVргвнем акредитацп, потреби 
ринку пращ та суспшъства. Загалъш показники дгялъностг навчального закладу 
свгдчать про спроможнгсть науково-педагоггчного колективу забезпечувати 
яюсну тдготовку фахгвцгв. 

Надана тформацгя Харювського нацюнального автомобшьно-дорожнього 
ушверситету стосовно засновницъкш документгв, загальног характеристики 
навчального закладу та виконання вимог до здобувачгв першого (бакалаврсъкого) 
ргвня вищо! освши за напрямом тдготовки 6.050501 «Прикладна мехашка», що 
акредитуетъся, е достовгрною. 

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТ1В 

На основ! поданих документе експертна комю1я виявила, що формування 
контингенту студента для першого (бакалаврського) р1вня вищо'1 осв1ти за 
напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» вщбуваеться на 
конкурент основ1 за результатами ЗНО аб1тур1ента. Формування контингенту 
студента здшснюеться у вщповщносп до нормативних документа, основш з 
яких Закон Украши «Про вишу освггу», умови прдйому до вищих навчальних 
заклад1в Украши, правила прийому до ^Харювського нацюнального 

Голова експертноИ комгеи Ш В.Д. Рудь 

Ж'1 
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автомобшьно-дорожнього ушверситету. 
Правила прийому до ХЛАДУ щор1чно розробляються Приймальною 

ком1С1ею вщповщно до умов прийому до вищих навчальних заклад1в Украши, 
затверджених наказом Мшютерства осв1ти 1 науки УкраТни та зареестрованих у 
Мшютерств1 юстици Украши. 

Ексиертною перев1ркою встановлено, що основним напрямом пщготовки 
бакалавров е широка професшна подготовка, яка спираеться на нов1тш ш-
формацшш технологи. Доцшьшсть пщготовки фах1вщв диктуеться сучасними 
потребами розвитку Харювського репону, а також всього схщного репону 
Украши, в умовах становления ринкових вщносин в економщь 

Лщензований обсяг пщготовки здобувач1в вищо'1 осв1ти за напрямом 
6.050501 «Прикладна мехашка» галуз1 знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти складае 30 
ос1б денно'1 форми навчання. Станом на 29.05.19 р. за даними СДЕБО за 
напрямом 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем 
вищо1 осв1ти у Харювському нац1ональному автомобгльно-дорожньому 
ун1верситет1, навчаеться 8 здобувач1в вищо'1 осв1ти денно'1 форми, заочно'1 форми 
- немае, вс1 здобуван1 навчаються на IV курс1. 

Як1сн1 1 кшьк1СН1 показники прийому студенев напряму пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» освггнього р1вня «бакалавр» наведено у таблищ 
2.1. 

Таблиця 2.1 - Показники формування контингенту здобувач1в вищо'1 
осв1ти за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим 
(бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти у ХНАДУ 

№ 
з/п 

Показник Роки № 
з/п 

Показник 
2015 

1 Лщензований обсяг шдготовки: 30 
2 Прийнято на навчання, всього (оЫб) 

- денна форма/в тому числ1 за держзамовленням 9 
- заочна форма/в тому числ! за держзамовленням -

- нагороджених медалями, або тих, що отримали диплом з вщзнакою -

- таких, як1 пройшли довгострокову шдготовку 1 Профор1€НТаЦ1Ю -

- зарахованих на п1льгових умовах, з якими укладеш договори на 
шдготовку 

— 

3 Подано заяв на одне мюце за формами навчання (вщносно 
лщензжного обсягу): 

- за денною формою навчання 
2,5 

- за заочною формою навчання -

4 Конкурс аб1тур1ент1в на мтсця державного замовлення: 
- за денною формою навчання 4,5 
- за заочною формою навчання -

5 Кшькють випускник1в ЗВО, прийнятих на скорочений термш 
навчання: 
- на денну форму / , 

-

- на заочну форму / / -

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Показники прийому абпур1ент1в за спещальнютю 131 «Прикладна 
мехашка» в галуз1 знань 13 «Мехашчна шженер1я» на освггнш р1вень бакалавр 
наведено у таблиц! 2.2. 

Таблиця 2.2 - Показники формування контингенту здобувач1в вшцо1 
осв1ти за спешальнютю 131 «Прикладна мехашка» в галуз1 знань 13 «Мехашчна 
гнженерш» за першим (бакалаврським) р1внем вищоТ осв1ти у ХНАДУ 

№ 
з/п 

Показник Роки № 
з/п 

Показник 
2016 2017 2018 

1 Шцензований обсяг шдготовки: 30 30 30 
2 Прийнято на навчання, всього (оспб) 

- денна форма/в тому числ1 за держзамовленням 9 12 5 
- заочна форма/в тому числ1 за держзамовленням - - — 

- нагороджених медалями, або тих, що отримали 
диплом з в1дзнакою 

— — — 

- таких, як1 пройшли довгострокову шдготовку 1 
профор1ентац1ю 

— — — 

- зарахованих на пшьгових умовах, з якими 
укладеш договори на шдготовку 

— — — 

3 Подано заяв на одне М 1 с ц е за формами навчання 
(вщносно лщензшного обсягу): 

- за денною формою навчання 2,3 1,4 1,1 
- за заочною формою навчання - - -

4 Конкурс аб1тур1ент1в на мюця державного 
замовлення: 
- за денною формою навчання 7,9 4,2 1,7 
- за заочною формою навчання - - -

5 Кшькють випускник!в ЗВО, прийнятих на 
скорочений термш навчання: 
- на денну форму 

- на заочну форму - -

Анал13 динам1ки змш контингенту студенпв св1дчить, що формування 
контингенту за напрямом шдготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим 
(бакалаврСЫСИм) р1ВНеМ ВИЩ01 ОСВ1ТИ ЗДШСНЮВЭЛОСЬ у ПОВН1Й В1ДПОВ1ДНОСТ1 з 
лщензованим обсягом. 

Висновок: експертна комгсгя вважае, що показники формування 
контингенту здобувачгв вищо1 освти напряму шдготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» за першим (бакалаврським) ргвнем вищо'1 освти, р1вень 
профоргентацтноЧ роботи, яку здшснюе ХНАДУ та випускова кафедра 
технологи машинобудування та ремонту машин, вгдповгдають рекомендаи1ям 
та вимогам Мтстерства освти I науки Украши. Формування контингенту 
здобувачгв не перевищуе лщензшний обсяг. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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3. ЗМ1СТ П1ДГОТОВКИ ФАХ1ВЦ1В 

Кафедрою технологи машинобудування та ремонту машин ХНАДУ 
ведеться пщготовка фах1вщв освггаього ргвня «бакалавр» галуз1 знань 0505 
«Машинобудування та матер1алообробка» за напрямом подготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка». Пщготовка фаювщв здшснюеться за багатоступеневою 
схемою, у вщповщност1 до Закону УкраТни «Про вишу осв1ту» (№1556-VII вщ 
01.07.2014 р.), «Положения про державний вищий заклад осв1ти», «Положения 
про освггньо-квал1ф1кацшш р1вш (ступеневу осв1ту)» (затверджено постановою 
Кабшету мшютр1в Украши вщ 20.01.1998 р. №65); «Положения про оргашзащю 
навчального процесу у ХНАДУ» та вимог шших нормативних документа 
0СВ1ТНБ01 галуз1 Украши. 

Навчальний план подготовки бакалавра за напрямом пщготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка» (термш навчання - 3 роки 10 мгсящв) затверджений в 
установленому порядку стосовно перелжу та змгсту навчальних дисциплш, 
розподшу навчального часу у кредитах СКТС, форм проведения навчальних 
занять та Ух обсягу та вщповщае за сукупшстю вимогам змюту та ступеню 
пщготовки. 

На основ1 навчального плану розробляються робоч1 навчальш плани, яю 
щор1чно переглядаються, уточнюються та затверджуються. 

Копи навчальних план1в ОКР «бакалавр» за напрямом пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» наведет у акредитацшнш справ1. 

Значна увага прид1ляеться 1Ндивщуал1защУ зм1сту навчання та форм 
оргашзащУ осв1тньоУ д1яльност1. Практична спрямован1сть навчання сприяе 
формуванню у студент1в компетенцш, як1 ор1ентован1 на майбутню професшну 
дкльнють випускника. 

Документом, що регламентуе зм1ст дисципл1ни, вимоги до знань 1 ум1нь, 
структурн1 взаемозв'язки з шшими дисципл1нами, атестащйн1 заходи, розподш 
часу на вс1 види занять 1 самост1йноУ роботи студента, використання студентом 
Л1тературних джерел та методичних розробок викладач1в, е робоча програма 
ДИСЦИПЛ1НИ. Робоч1 профами дисципл1н навчального плану пщготовки 
бакалавра розроблено з дотриманням сшввщношення навчального часу м1ж 
циклами пщготовки, затверджен1 на засщаннях кафедри технолош 
машинобудування та ремонту машин 1 деканом автомоб1льного факультету 
ХНАДУ, вщповщають за зм1Стом пщготовки державним вимогам, потребам 
ринку пращ, вир1шують питания неперервност1, послщовност1 та ступеневост1 
пщготовки фаХ1ВЦ1В. 

Р1вень оргашзащУ осв1тнього процесу на кафедр1 технолош 
машинобудування та ремонту машин перебувае на належному р1вш. Графгк 
осв1тнього процесу на навчальний р1к та розклад занять на семестр складаються 
та викону 

В.Д. Рудь 
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У ВС1Х видах навчального процесу викладач1 вдало поеднують викладання 
дисциплш з гумашзащею освгги, трудовим, правовим 1 естетичним вихованням 
студенпв. Викладач1 кафедри,- куратори академ1чних груп та наставники потоюв 
систематично ироводять виховну роботу пщ час занять, в гуртожитках, 
допомагають у проведенш спшьних та культурно-масових заходгв тощо. 
Виховна робота проводиться зпдно з планом, затвердженим Вченою радою 
ХНАДУ. Цх види роб1т вщображеш в 1ндивщуальних планах роботи викладач1в. 

Навчально-методичш матер1али, що розроблеш кафедрою технологи 
машинобудування та ремонту машин, повнютю охоплюють дисциплши 
навчального плану. Щор1Чно вони коригуються 1 доповнюються, згщно з 
наказами 1 вказ1вками МОНУ, розвитком вщповщних теоретичних 1 практичних 
знань. 

Вщповщно до навчальних плашв, передбачаеться проходження 
навчально-технолопчно'1, навчально-конструкторсько'1, навчально-
експлуатацшна та виробничо-квал1ф1кацшно1 практик для студенев, що 
навчаються за ОСВ1ТН1М р1внем «бакалавр». 

Навчально-технолопчна, навчально-конструкторська, навчально-
експлуатацшна практики зумовлен1 необхщн1стю узагальнення, систематизаци 
та вдосконалення теоретичних знань 1 закр1плення практичних навичок, 
здобутих при вивченш дисциплгн, освоения р1зноман1тних технолопчних 
процес1в, набуття навичок самост1Йно'1 роботи 13 промисловим обладнанням 1 
джерелами шформаци, вм1ння проводити експериментальн1 дослщження та 
зд1йснювати апробадш IX результате. 

Метою цих практик е знайомство з оргашзащею та структурою 
машинобудгвних пщприемств 1 дшьниць, загальною оргашзащею та 
адмшютративно-техшчним кер1вництвом виробництва, технолопчними 
процесами, як1 використовуються при виробництв1, ремонт! 1 В1ДНОВЛеНН1 
деталей, порядком розроблення технолопчно'1 та конструкторсько'1 документаци 
на пщприемств1, заходами з охорони пращ та захисту навколишнього 
середовища. 

Виробничо-квал1ф1кацшна практика мае за мету сформувати у бакалавр1в 
професшн1 практичш знания, ум1ння 1 навички, необхщш для роботи на 
машинобуд1вних, сервюних та ремонтних ищприемствах, а також у проектно-
конструкторських 1 НауКОВО-ДОСЛЩНИХ Орган1заЦ1ЯХ В1ДПОВ1ДНОГО проф1лю. 

Експертна комюш пересвщчилася в наявност) програм практик. Анал1з 
методичного забезпечення, з в т в студенив, а також наявних баз практик 
св1дчить про достатньо високий р1вень наукового кер1вництва, ефективн1сть 
виробничоУ та переддипломно'1 практик при формуванн1 у студенпв 
професгйних знань та практичних навичок. Професшно-практична п1дготовка 
студенев яюсно забезпечена проходженнями практик 1 стажувань на 
В1тчизняних промислових п1дприемствах. Зокрема найб1льш поширен1 бази 
практик 1 стажувань на пщприемствах: Державне- шдприемство "Харк1вський 
завод спещальних машин", ПРАТ «Харк1в-Абт0>>, Державне пщприемство 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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"Завод 1м. Малишева", ПРАТ «Пар1тет» та шших. 
Державна атестащя на присвоения квал1ф1кацн здшснюеться у форм1 

захисту дипломной робота бакалавра. Перелж тем дипломник робгг бакалавр1в 
вщповщае напряму пщготовкц 6.050501 "Прикладна мехашка": 

- ощнка ефективност1 виробничо-транспортно'1 системи 
машинобущвного пщприемства ПРАТ «Пар1тет»; 

- дослщження нових технолопчних метод1в пщвищення точност1 
обробки на верстатному обладнання з ЧПУ; 

- застосування конструкторсько-технолопчних САПР для модершзаци 
техшчних об'ект1в; 

- удосконалення орган1зацшно-технолопчно1 пщготовки виробництва 
деталей машин; 

- пщвищення ефективност1 цехово'Г виробничо-транспортно'Г системи 
машиноскладального Державне п1дприемство "Завод 1м. Малишева"; 

- удосконалення метролопчного забезпечення виробничих систем 
машинобуд1вних пщприемств; 

- розробка 1нноващйних пропозиц1й щодо вдосконалення технолопчного 
оснащения цеху Державного пщприемства "Харювський завод спещальних 
машин"; 

- дослщження метод1в пщвищення надшност1 робота технолопчного 
обладнання в виробничо-транспортних системах Державного пщприемства 
"Завод 1м. Малишева". 

Теми роб1т визначае випускова кафедра технологи машинобудування 1 
ремонту машин. Перелш тем роб1т щор!чно оновлюеться. Студентам надаеться 
право вибору теми квал1ф1кащйно-випускно1 робота. Студент мае право 
запропонувати свою тему з необхщним обгрунтуванням доц1льност1 и розробки. 

В ХНАДУ у в1дповщност1 з «Положениям про оргашзащю навчального 
процесу в ХНАДУ» (СТВНЗ 7.1-01:2015 вщ 24.04.2015), розроблеш едиш 
форми 1 методи контролю знань студент1в та критерп оц1нок. 

Висновок: експертна комгсгя констатуе, що змгст тдготовки здобувачгв 
вищоИ освти першого (бакалаерсъкого) освгтнъого ргвня з напрямку 6.050501 
«Прикладна мехашка» егдповгдае потребам працедавщв, здобувачгв вищоХ 
освти, г регламентуетъся вгдповгдною документащею, затвердженою в 
установленому порядку та рекомендацгям та вимогам Мтгстерства освти I 
науки Украши. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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4. ВЩПОВЩШСТЬ ОРГАН13АЦ1ЙНОГО ТА НАВЧАЛЫЮ-
МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМУ ШДГОТОВКИ 

6.050501 «ПРИКЛАДНА МЕХАНПСА» ЗА ПЕРШИМ 
(БАКАЛАВРСЬКИМ) Р1ВНЕМ ВИЩ01ОСВ1ТИ ЛЩЕНЗШНИМ 

УМОВАМ ПРОВАДЖЕННЯ 0СВ1ТНЬ01Д1ЯЛБНОСТ1 

Оргашзацшне та навчально-методичне забезпечення осв1тнього процесу 
вщбуваеться згщно з чинним законодавством Украши, нормативними 
документами МОН Украши, стандартами вищо! освгги, Статутом Харювського 
национального автомобшьно-дорожнього ушверситету, що затверджений 
Наказом Мшютерства освгги 1 науки Украши, та «Положениям про оргашзащю 
навчального процесу в ХНАДУ» (СТВНЗ 7.1-01:2015 вщ 24.04.2015). 

Зпдно з вищеназваними документами, створено структуру управлшня 1 
контролю за навчально-виховним процесом в ХНАДУ. Координащю 1 
кер1вництво напрямками оргашзацшшл та навчально-методично'1 роботи в 
ХНАДУ здшснюють перший проректор, проректор з науково! роботи, 
навчальний вщдш та методична рада. 

Лщензований обсяг шдготовки студента за напрямом шдготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» галуз1 знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти складае 30 
оаб денноТ форми навчання, заочноТ форми навчання - немае. Станом на 
29.05.19 р. за даними СДЕБО за напрямом шдготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти у Харювському 
нац10нальному автомоб1льно-дорожньому ушверситет1, навчаеться 8 здобувач1в 
вищоТ осв1ти денно'1 форми, вс1 здобувач1 навчаються на IV курс1. 

Навчальн1 плани бакалавр1в за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» галуз1 знань 0505 «Машинобудування та матер1алообробка» 
розроблено за типовою формою. Нормативна 1 виб1ркова частини навчального 
плану за складом дисциплш, Тх обсягом 1 формами контролю вщповщають 
вимогам галузевих стандарта 1 вимогам щодо акредитаци за напрямом 
пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка». 

Нормативний терм1н навчання бакалавр!в дор1внюе 3 роки 10 мюящв (8 
семестр1в). Загальний обсяг пщготовки бакалавр1в складае 7200 годин або 240 
кредита СКТС (1 кредит дор1внюе 30 годинам), з урахуванням самостшно'1 
робоТИ ЗДОбуваЧ1Б ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

Нормативн1 навчальн1 дисциплши складаються з циклу гуман1тарно'1 та 
сощально-економ1чно'Г п1дготовки, природничо-науково'1 (фундаментально!) 
шдготовки та циклу професшно'1 та практично'1 п1дготовки. Додатково до 
нормативних дисциплш передбачено цикл виб1ркових навчальних дисциплш, 
як! включен! до навчального плану пщготовки бакалавра. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Навчально-методичне забезпечення навчального процесу з кожно'1 
дисциплши об'еднано в навчально-методичш комплекси дисциплш, до 
складу яких входять: программ навчальних дисциплш та робоч1 программ 
навчальних дисциплш, методичне забезпечення ус1х вид1в занять, 
екзаменацшш 61 лети, тести тощо. Така оргашзащя методичного забезпечення 
е доцшьною з позици контролю стану викладання дисциплши, а також з 
точки зору накопичення 1 передач! методичного досвщу молодим 
викладачам. Розроблеш навчально-методичш комплекси викладеш на сайт1 
навчальному сайт1 ХНАДУ для користування здобувачами вищоТ освгги, що 
мають доступ до вщповщних дисциплин (Ьир://ё1.кЬасИ.кЬагкоу.иа/). 

Навчальним планом пщготовки бакалавров з напряму пщготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка» передбачено виконання курсових проекта 1 курсових 
робгг з дисциплш «Деташ машин та ПТО», «Конструкцшна мщшсть 
матер1ал1в», «Теор1я машин 1 мехашзм1в» , «Взаемозамшшсть, стандартизацш та 
техн1чн1 вим1рювання», «Сучасн1 технологи та обладнання в шжишрингу», 
«САПР вироб1в 1 .технологш» та «Базов1 технологи в машинобудуванш», 
«Машини та устаткування галуз1», «Основи оргашзацп виробництва та 
проектування пщприемств», «Керування робототехн1чними системами в 
лопстищ», «Сучасн1 технологи ремонту та модерн1зацн машин». Для виконання 
курсових проекпв та роб1т розроблено методичн1 вказ1вки. 

Метою навчально-технолопчно'1, навчально-конструкторсько'1, навчально-
експлуатацшно'Г та виробничо-квал1ф1кац1йно1 практик е поглиблення та 
закр1плення знань з теоретичних дисципл1н, набуття практичних навичок з 
експлуатаци промислового та технолопчного обладнання, з питань 
шформацшно-анаттичноУ, технолопчно'1, контрольно!", дослщницько'1, 
К00рДИНаЦ1ЙН0-1НТеграЦ1ЙН01, 0СВ1ТНЬ0-МеТ0ДИЧН01 Д1ЯЛЬНОСТ1. 

В програмах дисципл1н представлено планування оргашзацп самостшно'1 
робота студенев, що передбачае видшення питань для вивчення, рекомендацп з 
використання навчальних пос1бник1в, питания для самоконтролю, тощо. 
Самостшний розвиток студента передбачае набуття поглиблених знань з ус1Х 
ДИСЦИПЛ1Н, 1ндив1дуальну самостшну роботу в навчальних аудитор1ях 1 
комп'ютерних лаборатор1ях, в науково-техн1чних б1бл1отеках, в мереж11п1егпе1;. 

Слщ вщзначити надання 100% студенев можливост1 безкоштовного 
доступу до ресурс1в глобально'1 мереж1 1п1егпе1. 1ншою формою розширення 
можливостей самостшних занять студенев е самостшна робота пщ 
кер1вництвом викладач1в, яка використовуються для розробки конкретних тем, 
роздшв, виконання спец1альних розрахунк1в 1 проведения наукових дослщжень, 
яю здшснюються студентами пщ кер1вництвом викладач1в 1 спрямован1 в 
основному на поглиблення професшно'1 пщготовки в практичних питаниях. 
Кр1м того, проведения наукових пошуюв сприяе розвитку навичок проведения 
наукових дослщжень та анал!зу даних л1тературних джерел. 

В.Д. Рудь 
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Формою державно'1 атестаци студегспв напряму пщготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка» е захист випускно'1 дипломноУ роботи бакалавра в 
Екзаменацшнш комюи. 

Випускна дипломна робота бакалавра за напрямом 6.050501 «Прикладна 
мехашка» повинна визначае р1вень засвоення студентами матергалу дисциплш, 
засвщчуе активне використання набутих знань у подалышй професшнш 
д1яльност1. Цьому сприяе використання процедур контролю на антиплапат у 
в1дповщност1 з принципами доброчесноси. 

На кафедр1 технологи машинобудування та ремонту машин у наявносп е 
достатня кшькють пщручниюв, навчальних пошбниюв та методичних вказ1вок 
до вс1х курсових проекте та курсових робгг, а також до лабораторних 1 
практичних занять, що виконуються з профшюючих дисциплш. Забезпечешсть 
навчальних дисциплш кафедри методичним матер1алом складае 100%. 

Висновок: експертна комгсгя констатуе, що оргашзацшне та навчалъно-
методичне забезпечення за напрямом тдготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» за першим (бакалаврським) р!внем вищог освгти у Хартвському 
нацюналъному автомобшьно-дорожньому утверситетг повтстю вгдповгдае 
Лщензшним умовам провадження освтньог дгялъностг заклаЫв осв/'ти та 
Державнш вимогам до акредитацй г забезпечуе належний професшний р1венъ 
тдготовки фах'шц'ш. 

5 ВЩЮВЩШСТЬ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМУ 
ПЩГОТОВКИ 6.050501 «ПРИКЛАДНА МЕХАШКА» ЗА ПЕРШИМ 

(БАКАЛАВРСЬКИМ) Р1ВНЕМ ВИЩ01ОСВ1ТИ ЛЩЕНЗШНИМ 
УМОВАМ ПРОВАДЖЕННЯ 0СВ1ТНБ01Д1ЯЛБНОСТ1ЗАКЛАДШ 

ОСВ1ТИ 

Харивсысий нац10нальний автомоб1льно-дорожн1Й ушверситет мае 
висококвал1ф1кован1 кадри науково-иедагог1чних пращвниюв, що здатн1 
забезпечити п1дготовку бакалавр1в з галуз1 знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» напряму пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за 
першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти у межах загального л1цензованого 
обсягу на сучасному р1вн1 з урахуванням вимог державних та галузевих 
стандарт1в осв1ти. 

В ХНАДУ науково-педагопчш прац1вники обираються за конкурсом 1 
приймаються на роботу за трудовим договором або контрактом. При утворенш 
на кафедрг викладацьких ваканс1й кер1вництво ун1верситету забезпечуе 
гласнють, альтернативн1сть та демократичн1сть у вибор1 кандидатур на в1льну 
посаду. Кандидата заслуховуються на засщанн1 кафедри, проводяться пробн1 
навчальш заняття, сп1вбес1ди 1 заходи, що забезпечують пщб1р найбшыи 
квал1фкованих викладачтв. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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ГПдготовку здобувач1в напряму пщготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем вшцоТ осв1ти у ХНАДУ 
забезпечують кафедри: украшознавства, вищо'1 математики, ф1зики, фшософи 
та педагопки професшно'Т пщготовки, деталей машин та теори мехашзм1в 1 
машин; шженерноУ та комп'ютерно'Т графжи, шоземних мов, технолога 
дорожньо-буд1вельних матер1ал1в 1 х1ми, автомобЫв, шформатики та 
прикладной математики, екологи , автомобшьно'1 електрошки, метрологи та 
безпеки життед1яльност1, теоретично! мехашки та гщравлжи; моста, 
конструкцш та буд1вельно'1 мехашки; економши 1 шдприемництва, техшчно! 
експлуатаци та сервюу автомобшв, технологи машинобудування та ремонту 
машин (випускова кафедра). 

Частка науково-педагопчних пращвниюв за основним мгсцем роботи, що 
здшснюють ОСВ1ТН1Й процес 1 мають стаж роботи понад п'ять роюв та р1вень 
профес1Йно'1 активност1, який засв1дчуеться виконанням не менше чотирьох 
вид1в та результате з перел1чених у и.30 Л1ценз1Йних умов складае 100%. 

У склад1 кафедри технологи машинобудування та ремонту машин, що 
забезпечуе подготовку фах1вц1в напряму 6.050501 «Прикладна мехашка» 
15 викладач1в. 3 них: 4 доктори техшчних наук, 2 мають вчене звання 
професора, 1 кандидат техшчних наук мае вчене звання професора, 
10 кандидата техшчних наук, що мають вчене звання доцента. 

Кафедру очолюе проф. Подригало М.А., який мае багатор1чний досвщ 
роботи на машинобуд1вних пщприемствах. Професор Подригало М.А. е 
в1дм1нником освгги Украши, кавалером в1дзнаки МОН «За науков1 
досягнення», обраний академ1ком транспортно'Г академп УкраТни та Академп 
наук вищо1 осв1ти УкраУни. Протягом 25 роюв е членом юлькох 
спещал1зованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертащй. 
Автор близько 800 друкованих праць, до числа яких входять також 27 
монографш, шдручниюв та навчальних пос1бниюв. П1дготував 8 доктор1в 
наук та 20 кандидата наук. Допомагав вшськовим навчальним закладам 
(ХНУПС та НАНГУ), де створив вщповщш науков1 школи. У 2010 рощ у 
сшвпращ з ПАТ «АвтоКрАЗ» та мшютерством оборони Украши отримав 
Державну премда Украши в галуз1 науки 1 техн1ки за участь в розробщ та 
постановку на виробництво автомобшв с!мейства КрАЗ. Нагороджений 
багатьма вщомчими нагородами МВС, Мшоборони УкраТни та почесними 
грамотами. 

На кафедр1 технолоп'Т машинобудування та ремонту машин д1е 
перспективний план пщвищення квал1фкацн та (або) стажування викладачгв, 
який передбачае шдготовку викладач1в кожш 5 роюв за напрямом пщготовки 
спещальност1 131 «Прикладна механ1ка». На момент пщготовки акредитацшно! 
справи пщвищення квал1ф1каци та (або) стажування пройшли 100% викладач1в 
кафедри технологи машинобудування та ремонту машин ХНАДУ. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Пщвищення якост! професорсько-викладацького складу кафедри 
вщбуваеться постшно. В результат! ретельно сплановано'1 та ч!тко дотримано'Г 
кадрово! пол1тики на кафедр1, загальна частка професорсько-викладацького 
складу (викладач1в 13 науковими ступенями та вченими званиями) з кожним 
роком збшьшуеться. 

Про високий р1вень науковоТ та педагопчноТ роботи на кафедр1 
свщчить кшьюсть захищених дисертацшних роб1т. Так, продовж 1995-2018 
роюв на нш пщготовлено 15 доктор1в наук та 40 кандидат!в наук. По 
профшю шдготовки спещальностг 131 «Прикладна мехашка» це таю дисер-
тацшш роботи: д-р техн. наук Сорокш В.Ф. «Науков1 основи проектування 
високопродуктивних гнучких технолопчних систем для виробництва 
фасонних деталей енергетичних машин», к.т.н. Пономаренко 1.В. 
«Пщвищення конструктивно!' мщност1 сталевих виробгв шляхом 
поверхневого наноструктурування 10нним бомбардуванням», к.т.н. Л1тус 
«Розробка та застосування ефективно'1 технологи х1м1ко-терм1чно'1 обробки 
ВИроб1В у порошкових сум1шах» та 1НШ1. 

Якюш та К1лыс1сш показники науково-педагопчного персоналу, що 
забезпечуе пщготовку фахгвщв напряму 6.050501 «Прикладна мехашка» за 
першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв!ти, перев1реш ком1С1ею на М1сщ у 
процес1 проведения акредитац1ЙноТ експертизи. 

Висновок: експертна комгсгя констатуе, що ктътст та яюст показники 
кадрового забезпечення за напрямком шдготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» у галузг знань 0505 «Машинобудування та матергалообробка» за 
першим (бакалаврським) ргвнем вищо'1 освти у Хартвському нацюнальному 
автомобтьно-дорожньому ушверситетг вгдповгдають Лщензшним умовам 
провадження освтньог дгяльност1 заклад1в освти та Державным вимогам до 
акредитацп. 

6. ВЩПОВЩПСТЬ МАТЕР1АЛЬНО-ТЕХН1ЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАПРЯМУ ШДГОТОВКИ 6.050501 «ПРИКЛАДНА 
МЕХАШКА» ЗА ПЕРШИМ (БАКАЛАВРСЬКИМ) РЮНЕМ ВИЩ01 
ОСВГГИ ЛЩЕНЗШНИМ УМОВАМ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВ1ТНБО! 

Пщготовку фах1вщв напряму пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» 
за першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 освгги у Харювському нацюнальному 
автомобшьно-дорожньому ушверсите'п повнютю забезпечено примщеннями 
для навчання та самостшно'Г роботи. 

В ХНАДУ е достатня кшьюсть аудиторш, лаборатор1й, навчальних площ, 
що в цшому забезпечуе юнуючий обсяг пщготовки фах1вц1в, активно 
здшснюеться робота по суттевому покращенню матер1ально-техн1чно'Г бази 
навчального процесу. Лабораторп, аудиторп та каб!нети ун1верситету в 
достатнш М1р1 оснащен! необхщним обладнан] риладами, матер1алами та 

ДГЯЛБНОСТ1ЗАКЛАДШ ОСВ1ТИ 
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вщповщною документащею. 
Матер1ально-техшчна база ХНАДУ дае можливють на належному р1вш 

задовольнити вимоги щодо оргашзацп навчального процесу пщготовки фах1вщв 
напряму 6.050501 «Прикладца мехашка» за першим (бакалаврським) ргвнем 
вищо1 осв1ти. Ушверситет мае на баланс! 17 буд1вель, серед яких: 9 навчальних 
корпус1в загальною площею 77102,2 м2, 7 гуртожитк!в загальною илощею 

2 • 2 37436,7 м ; щальш та буфети загальною площею 1423,3 м ; адмшютративно-
господарсью бущвл1 загальною площею 3239 м2 ; тощо. 

У ХНАДУ д!ють власш об'екти сощально\' шфраструктури, в тому числ1: 
С1м гуртожитюв, актова зала, студентський клуб, сиортивш зали, спортивш 
майданчики, медичний пункт, тощо. 

Навчальш корпуси, гуртожитки та шип бущвл1 утримуються у належному 
саштарно-техшчному сташ (у вщповщност1 до саштарного паспорту 
ушверситету). 3 щею метою систематично проводиться поточний, виб1рковий 
та капкальний ремонт. 

В 2015 р. в ХНАДУ був створений навчально-трешнговий центр 
«ХНАДУ-НАА8», оснащений сучасними верстатами з ЧПУ, яю виготовлеш 
св1товим лщером верстатобудування фермою НАА8 (США). Це дозволило 
пщняти на як1сно новий р1вень конструкторсько-технолопчну пщготовку 
студент1в, яка базуеться на розробщ програм управл1ння для цих верстат1в з 
ЧПК за допомогою комп'ютерних САБ/САМ систем. 

Навчально-треншговий центр «ХНАДУ-НАА8», орган13ований у 
вщпов1дност1 31 стандартами НРО для здшснення пщготовки студент1в ХНАДУ 
в галуз1 сучасних технолопй машинобудування з впровадженням 
металообробного обладнання з ЧПК ф1рми НАА8. Навчально-трен1нговий центр 
«ХНАДУ-НАА8» функцюнуе на основ1 договору №2-2015 про сшвроб1тництво 
М1ж ХНАДУ та Дочершм пщприемством НАА8 «Абпланалп Украша» вщ 
16.06.2015 р. 

В центр1 одночасно навчаеться група студенев до 25 ос1б. Кшьюсть 
елемент1в обладнання дозволяе забезпечити вс1х студент1в. Виконуеться 
комп'ютерна та «ручна» пщготовка управляючих програм, яю в подальшому 
використовуються на стшках-симуляторах НАА8 1 дшчих верстатах з обробкою 
деталей. Про яюсть пщготовки студекив св1дчить Ух усп1шна участь у щор1чних 
студентсысих конкурсах по тематищ застосуваиня металообробного обладнання 
з ЧПК. 

Також в освггньому процес1 зад1яний навчально-консультац1Йний центр 
(НКЦ) «Бе1сат-ХНАДУ» по навчанню 1 впровадженню сучасних 
шформацшних технолопй на основ1 програмного забезпечення 
Ро\уег80Ы1ТЮК (Ое1сат Р1з) та АШюёезк, який створено на баз1 
комп'ютерного класу кафедри технологи машинобудування та ремонту машин 
(ауд. 415а). 

Матер1ально техшчна база кафедри технологи машинобудування та 
ремонту машин, яка е випусковою для фахгвщв напряму 6.050501 «Прикладна 
механ1ка» за першим (бакалаврським) р1внем вищш осв1ти, включае навчальн1 
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аудитори та лабораторн та в головному корпус! ушверситету. Так, лабораторш 
технолога машинобудування 1 ремонту машин та лабораторгя надшност1 та 
триболопчних дослщжень (ауд. 414) також використовуються для викладання 
дисциплш прикладно'1 мехашки (базов! технолога в машинобудуванш, основи 
над1Йност11 д1агностики машин). 

Комп'ютерний клас кафедри технолога машинобудування та ремонту 
машин (ауд. 415а) оснащений 10 сучасних комп'ютер1в для роботи з 
вимогливим програмним забезпечеиням Ро^егЗОШТЮЫ (Бе1сат Р1з). 

Саштарно-техшчний стан примщень випускаючо'Г кафедри технологи 
машинобудування та ремонту машин вщповщае вимогам д1ючих норм 1 правил 
експлуатаци. В них забезпечуеться необхщний тепловий, саштарний та 
протипожежний режим. Наявш затверджеш у встановленому порядку шструкци 
з техшки безиеки та протипожежно'1 безпеки у кожнш лабораторй', а також 
протоколи зам1ру стану захисного заземления в лаборатор1ях, осв1тленост1 у вс1х 
прим1щеннях. 

В навчальних каб1нетах, лабораторхях на 1нформац1Йно-методичних 
стендах розм1щена шформацш про правила безпеки прац1, протипожежно'1 
безпеки, перел1к тем лабораторно-практичних занять тощо. Лабораторй кафедри 
забезпечено сучасною техшкою, обладнанням та персональними комп'ютерами. 
Матер1ально-техшчна база пост1Йно оновлюеться 1 поповнюеться. 

Сучасш осв1тн1 технолога передбачають широке використання 
комп'ютерно'1 техн1ки, що обумовлюе користування в1дповщними пакетами 
прикладних програм. Загалом комп'ютерн1 класи забезпечено достатньою 
кшькютю робочих м1сць для студентських лабораторних 1 самост1Йних роб1т. На 
вс1х комп'ютерах, як1 об'еднано в локальну комп'ютерну мережу та яю мають 
вихщ до глобально'1 мереж1 Мегпе!:, встановлено сучасне програмне 
забезпечення, що пщтримуе вс1 роздши навчальних дисципл1н та блоюв 
загально'11 практично'1 п1Дготовки. 

В начальному процес1 кафедри для пщвищення якост1 викладання 
навчального матер1алу використовуються мультимедшш засоби. В лекц1Йних 
аудитор!ях встановлено стацюнарно висувн1 екрани, з якими використовуються 
мультимедшш проектори, яю дозволяють проводити лекци та практичн1 заняття 
з використанням сучасних мультимед1йних технолопй. Також 
використовуються переносний комплект мультимедшного обладнання. 

Забезпеченгсть навчальних аудитор1й мультимедшним обладнанням 
складае 46%. 

Висновок: експертна комгсгя вважае, що ргвенъ матер1алъно-техтчного 
забезпечення ушверситету /, зокрема, випусковоТ кафедри технологи 
машинобудування та ремонту машин у поеному обсяз1 вгдповгдае Лщензптим 
умовам провадження освгтнъог д1ялъност1 закладгв освши та Державным 
вимогам до акредитацп та тдготовки фсоавщв напряму 6.050501 «Прикладна 
мехашка»за першим (бакалаврським) ргвнем вии ти. 
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7. Вщповщшсть шформацШного забезпечення напряму пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ ЛщеНЗШНИМ умовам провадження ОСВГГНЬО! Д1ЯЛБНОСТ1 

Основу шформащйного забезпечення навчального процесу за напрямом 
пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем 
вищоТ освгги складають б1блютека ХНАДУ та електронш засоби шформаци. 

До послуг студента, викладачгв та науковщв ушверситету е науково-
техшчна б1блютека ушверситету (НТБ), яка входить в пистку кращих вуз1вських 
б1блютек Украши. Сьогодш б1блютека мае сучасну комп'ютерну техшку, 
локальну мережу, електронш бази даних, 1п{егпе1:, а вщв1дувач1 мають доступ до 
матер1ал1в електронних б1блютек свггу, а також мае розгалужену 1нформац1Йно-
б1бл10течну систему, яка складаеться з спещал1зованих факультетських 
абонемент1в навчально'1 л1тератури, наукового та художнього абонемента, 
багатопрофшьних читальних зал1в. 

За останш роки НТБ ХНАДУ одержала додатково 93211 прим1рииюв 
науковоТ та навчально! л1тератури з основних напрям1в пщготовки фах1вщв. 
Ун1верситет кожен р1к передплачуе понад 56 пер1одичних видань. 

Для бшыи яюсного задоволення потреб користувач1в б1бл1отека 
ун1верситету також поповнюе своТ фонди електронними документами власних 
видань та створюе власш бази даних. 

Як наслщок, за останн1 роки продовжена автоматизацш б1бл1отечно-
б1бл1ограф1чних процес1в. Зараз парк комп'ютер1в НТБ складае 22 ПК, яю 
приеднан1 до локально'! мереж1 ун1верситету 1 мають доступ до ресурс1в 1п1егпе1;, 
всеукрашсько! мереж1 «УРАН», ресурс1в ЮР 8с1епсе (ГпзйШШ оГ РЬу51сз) та ш. 
Це дозволяе створювати цифров1 копи профшьних видань, електронн1 арх1ви 
журнал1в тощо. Оперативно оновлюеться ^еЬ-сторшка б1блютеки, впроваджено 
автоматизований модуль «Книгозабезпечен1сть». 

Загальна площа б1бл!отеки становить 985,1 кв.м, у тому числг 5 
читальних зал1в загалом на 151 иосадкове мюце, що мають загальну площу 
328,7 кв.м. 

Б1блютека мае три абонемента: навчальний, науковий та художньоТ 
Л1тератури. Кр1м абонемент1в 1 читальних зал1в, у склад1 б1бл1отеки е вщдши: 
комилектування, який зд1йснюе оперативне комплектування фонду 
б1бл10теки, сп1впрацюючи з книговидавничими та книгорозповсюджуючими 
оргашзащями; каталог1заци та науково'! обробки л1тератури, який забезпечуе 
повне та оперативне вщображення фонду б1блютеки в систем! каталопв та 
картотек б1блютеки; довщково-б1бл1ограф1чний; 1нформац1йних технолопй 
та комп'ютерного забезпечення, який пщтримуе автоматизовану б1бл1отечну 
системи та програмне забезпечення. 

Фонд б1блютеки ХНАДУ - це ушкальне З1брання науково!, навчально!, 
довщково! л1тератури та пергодичних видань. Але прюритет при його 

закладш осв1ТИ 
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комплектуванш надано л!тератур1 автомобшьно-дорожнього профшю та 
Л1тератур1 з тематики навчальних дисциплш ХНАДУ. 

Б1блютечний фонд ушверситету, що знаходиться у власнш б1блютещ 
ХНАДУ, налгчуе 466794 црим1рниюв, зокрема, навчально"1 Л1тератури -
274954 пришрниюв, науковоТ - 134605 прим1рниюв. Характеристику 
б1блютечного фонду ушверситету наведено в табл. 5.26. Горд1сть 616л 1 отеки -
авторський фонд довщково-б1блюграф1чного в1ддшу. Тут з1браш чудом 
збережеш до наших час1в пращ викладач1в ушверситету з початку його 
юнування. Ушкальною е з1брання дисертацш 1 автореферате дисертацш, з 
якими можна працювати в науковому читальному зал1. 

Розгалужений довщково-пошуковий апарат (система каталопв 1 
картотек) забезпечуе можлив1сть зручно ор1ентуватися в книжковому фонд!. 
Кожен каталог мае цшьове призначення, що дозволяе проводити пошук 
Л1тератури за р1зними ознаками, у вщповщност1 з потребами користувач1в. 

Б1бл1отека мае власну \\^еЬ-стор1нку, на якш розм1щено електронний 
каталог та електронну базу даних навчально-методично!" Л1тератури. 
Локальна загально у Н1 верситетська комп'ютерна мережа забезпечуе 
доступшсть 1нформац1Йних ресурс1в б1бл1отеки з будь-якого 
мультимед!йного комп'ютерного класу або з кафедри за допомогою 
1нтегровано1 б1бл1отечно1 системи «ПК А18Т». 

Забезпечен1сть студент1в за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна 
механгка» за першим (бакалаврським) р1внем вищо!" осв1ти основною 1 
спец1альною л1тературою за напрямом становить 100%. 

Висновок: експертна комШя констатуе, що ргвенъ тформацш-
ного забезпечення шдготовки фсгхгвцгв напряму 6.050501 «Прикладна мехашка» 
за першим (бакалаврським) ргвнем вищоХ освти у Хартвсъкому нацюнальному 
автомобшьно-дорожньому ушверситетг повшстю вгдповгдае Лщензшним 
умовам провадження освтньог дгяльностг закладгв освти та Державным 
вимогам до акредитацп. 

8. Вщповщшсть як1сних характеристик здобувач1в за напрямом 
пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим 

(бакалаврським) р1внем вищо'1 освгги Державним вимогам 
до акредитацп 

Експертна ком1с1я провела анал13 якосп пщготовки здобувач1в вищо'1 
освгги за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим 
(бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти. 

3 метою ощнювання якост1 навчання здобувачгв вищоТ осв1ти за напрямом 
пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем 
вищоТ осв1ти, ВЩПОВ1ДНО до затвердженого 29.05.2019 р. граф1ку (додаток А), 
проведено комплексн1 контрольн1 роботи для бтудент1в автомоб1Льного 
факультету Харювського нацюнального автомоб1ль1ю/Дорожнього ун1верситету. 

Голова експертног комгсп / / В.Д. Рудь ш 
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В присутносп члешв комгси було проведено контрольний зр1з знань здобувач1в 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ у ВИГЛЯД1 К К Р 13 ТИХ СаМИХ ДИСЦИПЛШ, ЩО 1 п р и с а м о а н а л 1 3 1 : 3 

нормативних навчальних дисциплш з циклу гумаштарноУ та сощально-
економ1чно'1 пщготовки - «1сторш Украши та украУнськоУ культури»; з циклу 
природничонауковоУ (фундаментально!) пщготовки - «Нарисна геометр1я, 
шженерна та комп'ютерна графша»; з циклу професшно'У та практичноУ 
пщготовки - «Взаемозамшшсть, стандартизацш 1 техшчш вим1рювання» та 
«САПР вироб1в 1 технолопй». У контрольному зр1з1 взяли участь 100% 
ЗДОбуваЧ1Б ВИЩ01 ОСВ1ТИ. 

Для комплексних контрольних робгт було використано пакета завдань, 
розроблених викладачами ушверситету 1 затверджених в установленому 
порядку. Зведеш результата виконання ККР студентами за напрямом пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» при самоанал131 та акредитацшнш експертиз1 
вщображено в таблищ 8.1. Результата комплексних контрольних робгг 
пор1вняно близью з результатами комплексних контрольних роб1т, виконаних 
при самоанал131. Ощнка академ1чноУ усп1шност1 студент1в за результатами 
самоанал1зу та експертноУ перев1рки е об'ективною. Показники усшшносп 
знаходяться в межах акредитащйних вимог. Проведений виб1рковий анал13 
курсових роб1т здобувач1в вищоУ осв1ти за напрямом П1ДГОТОВКИ 6.050501 
«Прикладна механка» св1дчить про те, що студента продемонстрували 
достатшй р1вень теоретичних знань 1 вмгнь. Анал!з результата захисту показав 
абсолютну уСП1ШН1 сть - 100%, яюсть усп1Шност1 в середньому - 52 %. Анал1з 
з в т в 13 виробничих практик студента та вщгуки з п1дприемств пщтверджують 
достатн1Й р1вень теоретичних знань та практичних навичок. 

Пщсумкову атестац1Ю здобувач1в за напрямом пщготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем вищоУ осв1ти 
передбачено у форм1 захисту випускно'У дипломноУ робота бакалавра. 

Таким чином, результата контрольних зр1з1в знань студента показали 
вщповщшсть р1вня пщготовки студенев встановленим вимогам до акредитац11 
за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим 
(бакалаврським) р1внем вищоУ осв1ти. 

Висновок: результаты експертна! перевгркы тдтвердылы, що якють 
тдготовкы бакалавров за напрямом тдготовкы 6.050501 «Прыкладна мехашка» 
за першым (бакалаврським) ргвнем вищог освты у Харювсъкому нацюнальному 
автомобшъно-дорожнъому ушверситетг в цшому вгдповгдае Лщензшным 
умовам провадження освгтнъог дгяльностг закладов освты та Державным 
вимогам до акредитацй. 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Таблиця 8.1 - Зведена вщомють результатов комплексних контрольных роб1т студенев, що навчаються за 
напрямом тдготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем вигцоТ осв!ти 

Назва 
ДИСЦИПЛШИ Група 

Кшьюсть 
студент1в 

Виконували 
ККР 

3 них одержали оцшки Абсот. 
усшшн. Якють Назва 

ДИСЦИПЛШИ Група 
Кшьюсть 
студент1в 

Виконували 
ККР Вщмшно , Добре Задовшьно Незадовшьно % % 

Назва 
ДИСЦИПЛШИ Група 

ОС1б ОС1б % ОС1б % ОС1б % ОС1б % ОС1б % 
% % 

3 циклу дисциплш гуматтарноХ та сощалъно-економгчноЧ тдготовки 
1стор1я УкраТни та 
украшсько'1 культури: 
- за результатом 
самоанал1зу 

АПМ-
15-41 

7 7 100 4 ' 57,1 - - 3 42,9 - - 100 57,1 

- за результатом 
експертноТ перевгрки 

АПМ-
15-41 

8 8 

100 

3 37,5 2 12,5 3 37,5 - - 100 62,5 

3 циклу дисциплш природничо-науковоИ (фундаментальног) тдготовки '' 
-Нарисн. геометрия, 
шжен. та комп. граф.: 
- за результатом 
самоаналпу 

АПМ-
15-41 

7 7 100 1 14,3 3 42,9 1 14,3 2 28,6 71,4 57,1 

- за результатом 
експертноТ перев1рки 

АПМ-
15-41 

8 8 

100 

2 25,0 3 37,5 3 37,5 - - 100 62,5 

3 циклу дисциплш професшноЧ та практично1 тдготовки 
ВСТВ: 
- за результатом 
самоанал1зу АПМ-

15-41 

8 8 
100 

1 12,5 4 50,0 3 37,5 - - 100 62,5 

за результатом 
експертно'1 перев1рки 

АПМ-
15-41 

8 8 

100 

1 12,5 4 50,0 3 37,5 - - 100 62,5 

САПР вироб1в 1 техн.: 
- за результатом 
самоанал1зу АПМ-

15-41 
8 8 100 

2 25,0 3 37,5 3 37,5 - - 100 62,5 

- за результатом 
експертно\' перев1рки 

АПМ-
15-41 

8 8 

100 

1 12,5 4 50,0 3 37,5 - - 100 62,5 
Розб1жн1сть М1ж результатами самоанал1зу 
та експертно'1 перев1рки + + 

Голова експертноь комки Ш В.Д. Рудь 
/и/ 
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9 ЗАУВАЖЕННЯ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАШВ 
I ЗАХОДИ ЩОДО IX УСУНЕННЯ 

За результатами попередньо1 експертизи поданих матер1ал1в 
акредитацшноГ справи було висловлено таке зауваження: 

- В1дсутн1сть фахових перюдичних видань станом на 2019 навчальний 
р1к, що вщносяться до напряму подготовки 6.050501 «Прикладна мехашка». 

Експертна комю1я безпосередньо у навчальному заклад1 встановила 
наступне. 

Станом на 29.05.2019 р. ХНАДУ з С1чня 2019 р. одержуе по передплат1 
таю фахов1 перюдичш видання, що вщносяться до напряму шдготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка»: «Сверхтвердые материалы», «Логистика: 
проблемы и решения», «Радюелектрошка, шформатика, управл1ння», 
«Сварка металлоконструкции», «Строительные и дорожные машины», 
«Энерготехнологии и ресурсосбережение» (Додаток Б). 

Також в ушверситетах Харкова д1е едина картка читача (СКЧ), що 
надае можливють користуватися об'еднаними фондами ушверситетських 
б1блютек. Сп1вроб1тники та студента ХНАДУ отримують послуги б1блютек 
НТУ «ХП1», НАКУ «ХА1» та 1иших, як для вщдалеш користувач1. По СКЧ 
можна також одержати необхщш фахов1 пер1одичн1 видання. 

Висновки. Харкгвським нацюналъним автомобшъно-дорожнш 
утверситетом оперативно / в повнш м1рг вжито ефективних заходгв для 
усунення зауваженъ попередньог експертизи акредитацшног комгси. 

В.Д. Рудь 
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ЗАГАЛЬШ ВИСНОВКИ I ПРОПОЗИЦП 

Експертна комю1я вщповщно до наказу Млшстерства осв1ти 1 науки 
Укра'Гни вщ 07 травня 2019 р. за № 462-л в перюд з 29 по 31 травня 2019 р. 
здшснювала первинну акредитацшну експертизу за напрямом шдготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» першого (бакалаврського) р1вня вищо'1 осв1ти 
у Харювському нацюнальному автомобшьно-дорожньому ушверситет1. На 
пщстав1 анал1зу 1 перев1рки поданих на акредитацпо матер1ал1в ком1С1я 
дшшла таких висновюв: 

- робота з шдготовки здобувач1в вищо'1 осв1Ти за напрямом пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» першого (бакалаврського) р1вня вищо'1 осв1ти 
здшснюеться на належному р1вш; 

- ЗМ1СТ поданих до експертизи документе вщповщае фактичному стану; 
- стан оргашзацшного, навчально-методичного, матер1ально-

техшчного, 1нформащйного забезпечення осв1тнього процесу, соц1альна 
1нфраструктура загалом вщповщають встановленим вимогам до заявленого 
р1вня пщготовки; 

- кадрове забезпечення п1дготовки фах1ВЦ1В за напрямом пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» у галуз1 знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти 
вщповщае умовам, затвердженим Постановою Кабшету м1н1стр1в УкраТни вщ 
10 травня 2018 р. № 347 (п. 30); 

- навчальний план, навчальш та робоч1 навчальш програми навчальних 
дисциплш, методичне забезпечення освггнього процесу, р1вень та як!сть знань 
студент1в в1дпов1дають встановленим квал1ф1кац1йним вимогам; 

- пщтвердженням високого р1вня пщготовки студент1в за напрямом 
6.050501 «Прикладна мехашка» е IX усп1шна участь у II тур1 Всеукрашських 
конкурс1в студентських наукових роб1т (так, в галуз1 знань «Механ1чна 
1нженер1я», м. Суми одержаний диплом III ступеня), а також усшшш виступи 
на Всеукрашських студентських ол1мшадах 13 навчальних дисциплш 
«Взаемозамшшсть, стандартизац1я та техшчш вим1рювання» (м. Миколат, 
диплом II ступеня), «Програмування обробки на верстатах з ЧПУ» (м. Кшв, 
диплом III ступеня); 
- навчальний заклад спроможний продовжувати здшснювати освггню 
Д1ялыпсть з шдготовки фах1вц1в за напрямком пщготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка» у галуз1 знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р1внем вищоТ осв1ти 13 
заявленим лщензованим обсягом 30 ос1б денно'1 форми навчання щор1чно до 
фактичного завершения у 2019 р. термшу шдготовки саме за напрямом 
6.050501 «Прикладна мехашка» з подальшим продовженням пщготовки 
здобувач1в по спещальност1 131 «Прикладна мехашка» в галуз1 знань 
13 «Мехашчна шженер1я», до яко'1 зпдно до Наказу МОН Украши №1151 вщ 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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6.11.15 р. увшшов напрям пщготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» для 
галуз1 знань 0505 «Машинобудування та матергалообробка». 

3 метою шдвищення р1вня оргашзацп 1 здшснення навчально-виховного 
процесу експерти, здшснивши первинну акредитацшну експертизу 
пщготовки фах1вц1в за напрямом 6.050501 «Прикладна мехашка», вважають 
за необхщне висловити рекомендаци та пропозицп, яю не впливають на 
загальну позитивну оцшку д1яльност1 у Харювському национальному 
автомобшьно-дорожньому ушверситет1 щодо пщготовки бакалавр1в за 
напрямом 6.050501 «Прикладна мехашка» 1 мають рекомендацшний характер, 
а саме: 

- продовжити роботу по пщготовщ 1 захисту докторських дисертащй 
штатними кандидатами наук випусково1 кафедри; 

- рекомендувати ХНАДУ забезпечити виконання п. 42 Постанови КМ 
Украши вщ 30 грудня 2015 р. № 1187 (31 змшами та доповненнями вщ 10 
травня 2018 р.) щодо сшввщношення кшькост1 здобувач1в вищоТ осв1ти за 
спещальн1стю 131 «Прикладна мехашка» (6.050501 «Прикладна мехашка») 
осв1тнього р1вня бакалавр та л1цензованого обсягу; 

- пщвищити ефективн1сть використання комп'ютерно'Г техн1ки п1д час 
проведения практичних занять, курсового та дипломного проектування. 

Продовжити поповнювати лабораторП' сучасним технолопчним 
обладнанням, а комп'ютерш класи - нов1тшм л1цензованим програмним 
забезпеченням; 

- штенсившше впроваджувати у навчальний процес мультимедшш 
засоби подання 1нформац11 та електронну б1блютечну мережу; 

- продовжувати поповнення б1блютечного фонду новою навчальною, 
нормативною та науково-методичною лггературою, спещальними 
довщниками, методичними розробками по навчальним дисциплшам у 
В1ДПОВЩНОСТ1 до навчальних план1в розроблених з урахуванням новггшх 
досягнень науки 1 техн1ки в галуз1, 1 надал1 розширювати використання в 
навчальному процес1 украшсько'1 науково'1 Л1тератури по вс1м дисципл1нам 
навчального плану пщготовки бакалавр1в. 

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК 

Експертна комЁС1я вважае, що кадрове, матер1ально-техшчне, 
навчально-методичне та 1нформац1Йне забезпечення, а також яюсть 
пщготовки здобувач1в вищо*1 ОСВЁТИ за напрямком пщготовки 6.050501 
«Прикладна мехашка» у галуз! знань 0505 «Машинобудування та 
матер1алообробка» за першим (бакалаврським) р1внем вищо'1 осв1ти у 
Харк1вському нац10нальному автомобшьно-дорожньому ушверситет1 
вщповщае вимогам у систем! вищоУ осв1ти та забезпечуе державну 
ГараНТ1Ю ЯКОСТ1 ОСВ1ТИ. 

// 
Голова експертно? колйси 
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КомЫя вважае за можливе акредитувати напрямок пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» за першим (бакалаврським) р1внем 
вищоТ осв1ти 13 заявленим лщензованим обсягом 30 ос1б денноУ форми 
навчання щор1чно до фактичного завершения у 2019 р. термшу 
пщготовки саме за напрямом 6.050501 «Прикладна мехашка» з подалыпим 
продовженням пщготовки здобувач1в по спещальност1 131 «Прикладна 
мехашка» в галуз1 знань 13 «Мехашчна шженер1я», до яко'1 згщно до 
Наказу МОН Украши № 1 1 5 1 вщ 6 .11 .15 р. увшшов напрям пщготовки 
6.050501 «Прикладна мехашка» для галуз1 знань 0505 
«Машинобудування та матер!алообробка». 

Голова комки: 
професор кафедри прикладно\' механки 
Луцького нацюнального техшчного ушверситету, 
доктор техшчних наук, професор у , В.Д. Рудь 

Член комки: 
зашдувач кафедри прикладно'1 механки 
Державного вищого навчального закладу 
«Донецький нацюнальний техшчний ушвергсите 
кандидат техшчних наук, доцент; _ ^ С.О. В1рич 
31 травня 2019 року 

3 експертним висновком ознайомлений: 
Ректор 
Харювського национального 
автомобшьно-дорожнього ушверситету, 
доктор техшчних наук, професор ' • П ^ Ъ Й ^ Й ^ — Т у реп ко 
31 травня 2019 року • 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Зведеш вщомосп про дотримання Лщензшних умов провадження 
освггньоТ д1яльност1 у Хармвському нацюнальному автомобшьно-

дорожньому ушверситету за напрямом пщготовки 6.050501 «Прикладна 
мехашка» у галуз! знань 0505 «Машинобудування та м ате р ш л о о б р о б ка» 

за першим (бакалаврським) ) р!внем вищо! освгги 

Найменування показника (нормативу) 

Вимоги д о значения показника 
нормативу) 

Найменування показника (нормативу) 
Норматив Фактич-

но 
Вщхилен-

ня 
Кадров! вимоги 

1. Наявнють у заклад1 кафедри 31 спецгальноТ 
(фахово'1) пщготовки, в1диовщальноГ за 
ПЩГОТОВКу ЗДобуваЧ1Б ВИЩ01 ОСВ1ТИ, яку 
очолюе фах1вець з квал1ф1кац1ею вщповщно 
до спец1альност1, науковим ступенем 
доктора наук та вменим званням професора 

+ + Вщхилень 
немае 

2. Наявшсть у науково-педагопчних 
пращвниюв, ЯК1 ЗД1ЙСНЮЮТЬ ОСВ1ТН1Й процес 
стажу науково-педагопчно'1 д1яльност1 
понад два роки та вщповщнють р1вня Ух 
науково'Г та профес1йноТ активност! зпдно 
вид1в та результат!в з перел1чених у пункт1 
30 Л1ценз1Йних умов 

+ + Вщхилень 
немае 

3. Частка науково-педагопчних пращвниюв 
групи забезпечення яю мають науковий 
ступгнь та/або вчене звання, % 

60 100 +40 

4. Частка науково-педагопчних пращвниюв 
групи забезпечення яю мають науковий 
стушнь доктора наук та/або вчене звання 
професора, % 

20 50 +30 

Голова експертпог комки В.Д. Рудь М; в.д. Рудь 
I ' 
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Найменування показника (нормативу) 

Вимоги д о значения показника 
(нормативу) 

Найменування показника (нормативу) 
Норматив Фактич-

но 
Вщхилен-

ня 
5. Чисельшсть групи забезпечення 

(з розрахунку на одного викладача 30 
здобувач1в вс1х р1вн1в денно'1 форми 
навчання, 60 здобувач1в ВС1Х р1вшв 
дистанцшноУ форми навчання) 

2 2 Вщхилень 
немае 

6. Наявнють трудових ДОГОВОр1В 
(контрактгв) з ус1ма науково-педагопчними 
пращвниками та/або наказ1в про прийняття 
Ух на роботу 

+ + Вщхилень 
немае 

Технолопчш вимоги щодо матер1ально-техшчного забезпечення 

1. Забезпечешсть прим1щеннями для 
проведения навчальних занять та 
контрольних заход1в (кв. метр1в на одну 
особу для фактичного контингенту студент!в 
та заявленого обсягу з урахуванням 
навчання за змшами) 

2,4 2,8 +0,4 

2. Загальна площа навчальних примгщень 
для проведения осв1тнього процесу, кв.м. 2000 15575,5 + 13575,5 

3. Забезпечешсть мультимедшним 
обладнанням для одночасного використання 
в навчальних аудитор1ях (мшмальний 
в1дсоток кшькост1 аудиторш), % 

30 40 +10 

4. Забезпечен1сть здобувач1в вищо'1 осв1ти 
гуртожитком 

+ + Вщхилень 
немае 

5. Наявн1сть соц1ально-побутово'1 
1нфрастру ктури : 

1) б1блютеки, у тому числг читального залу + + Вщхилень 
немае 

2) медичного пункту + 
// 

+ Вщхилень 
немае 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Найменування показника (нормативу) 

Вимоги д о значения показника 
(нормативу) 

Найменування показника (нормативу) 
Норматив Фактич-

но 
Вщхилен-

ня 
3) пунктов харчування + + Вщхилень 

немае 
4) актового чи концертного залу + + Вщхилень 

немае 
5)спортивного залу + + Вщхилень 

немае 
6) стадюну та/або спортивних майданчиюв + + Вщхилень 

немае 
Технолопчш вимоги щодо навчально-методичного забезпечення 

1. Наявшсть затверджено'Г в установленому 
порядку осв1тньоТ програми + + 

Вщхилень 
немае 

2. Наявшсть навчального плану та 
пояснювально! записки до нього + + 

Вщхилень 
немае 

3. Наявшсть робочих ирограм 

з ус1Х навчальних дисциплш навчального 
плану 

+ + 
Вщхилень 

немае 

4. Наявшсть програм з ус1х вид1в 
практично! пщготовки до кожно!' освтшо!' 
програми 

+ + 

Вщхилень 
немае 

5. Наявшсть методичних матер1ал1в для 
проведения п1дсумково'1 атестац11 здобувач1в 
ВИЩ01 ОСВ1ТИ 

+ + 

Вщхилень 
немае 

Технолог1чн1 вимоги щодо шформацшного забезпечення 

1. Забезпечешсть б1бл1отеки В1тчизняними 
та закордонними фаховими перюдичними 
виданнями В1ДПОВ1ДНОГО або спорщненого 
профшю, в тому числ1 в електронному 
ВИГЛЯД1 

не менш 
як п'ять 

наймену-
вань 

32 +27 

Голова експертног комки У/ В.Д. Рудь 
ИМ 
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Найменування показника (нормативу) 

Вимоги д о значения показника 
(нормативу) 

Найменування показника (нормативу) 
Норматив Фактич-

но 
Вщхилен-

ня 
2. Наявнють доступу до баз даних 
перюдичних наукових видань англшською 
мовою вщповщного або спорщненого 
профшю (допускаеться спшьне 
користування базами кшькома закладами 
0СВ1ТИ) 

+ + Вщхилень 
немае 

3. Наявшсть офщшного веб-сайту закладу 
освгги, на якому розмщена основна 
шформащя про його Д1яльшсть (структура, 
л1цензп та сертиф1кати про акредитащю, 
осв1тня/осв1тньо-наукова/ 
видавнича/атестац1йна (наукових кадр1в) 
д1яльн1сть, навчальн1 та науков1 структурш 
п1дрозд1ли та IX склад, перелж навчальних 
дисципл1н, правила прийому, контактна 
1нформащя) 

+ + Вщхилень 
немае 

4. Наявн1сть стор1нки на офщшному веб-
сайт! закладу осв1ти англ1йською мовою, на 
якому розм1щена основна 1нформац1я про 
д1яльн1сть (структура, лщензп та 
сертиф1кати про акредитащю, 
осв1тт/осв1тньо-науков1 програми, зразки 
документ1в про освггу), правила прийому 
1ноземц1в та ос1б без громадянства, умови 
навчання та проживания шоземщв та ос1б 
без громадянства, контактна 1нформац1я (у 
ра31 пщготовки 1Н03еМЦ1В) 

+ + Вщхилень 
немае 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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Яюсш характеристики пщготовки фах1вщв за напрямом пщготовки 
6.050501 "Прикладна мехашка" осв1тнього ступеня «бакалавр» 

Найменування показника (нормативу) 

Вимоги до значения показника 
(нормативу) 

Найменування показника (нормативу) 
Норма-

тив 
Фактич-

но 
Вщхилен-

ня 

1. Умови забезпечення державно!' гарантп якост! вищо! освгги: 

1.1 Виконання навчального плану за 
показниками: перелш навчальних дисциплш, 
години, форма контролю, % 

100% 100% Вщхилень 
немае 

1.2 Пщвищення квал1ф1кацн викладач1в 
иостшного складу за останш 5 роюв, % 100% 100% Вщхилень 

немае 

1.3 Чисельшсть викладач1в постшного складу, 
ЩО обслуговують ОСВ1ТНЮ програму, яю 
займаються вдосконаленням навчально-
методичного забезпечення, науковими 
дослщженнями, ищготовкою пщручниюв та 
навчальних пос1бник1в, % 

100% 100% Вщхилень 
немае 

2. Результата осв1тньо'1 д1яльност1 (р1вень тдготовки фах1вщв), не менше 

2.1. Р1вень знань з гуман1тарно'1 та сощально-економ1чно'1 п1дготовки: 

- усп1шно виконан1 контрольш завдання, % 90 95 +5 

- яюсно (на 5 1 4) виконан1 контрольш 
завдання, % 

50 66 +16 

2.2. Р1вень знань з природничо-науково!" (фундаментально!) економ1чно! 
пщготовки: 

- усшшно викоиан1 контрольн1 завдання, % 90 95 +5 

- яюсно (на 5 1 4) виконан1 контрольн1 
завдання, % 50 51 + 1 

2.3. Р1вень знань з фахово! (спец1ально!) 
пщготовки: 

- усшшно виконаш завдання з дисципл1н 
фахово! пщготовки, % 90 95 +5 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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- яюсно (на 5 1 4) виконаш контрольна завдання 
3 ДИСЦИПЛШ фаХОВО! ШДГОТОВКИ, % 

50 63 +13 

3. Оргашзащя науково'1 роботи: 

3.1. Наявшсть у структур! навчального закладу 
наукових шдроздЫв та результате '!х 
Д1ЯЛЬНОСТ1 

+ + Вщхилень 
немае 

3.2. Участь студент1в у науковш д1яльност1 
(наукова робота на кафедрах та в лаборатор1ях; 
участь в наукових конференциях, конкурсах, 
виставках, профшьних олтмшадах тощо) 

+ + Вщхилень 
немае 

Голова ком1С1Ё: 
професор кафедри прикладно'1 мехашки 
Луцького нацюнального техшчного ушверситету, 
доктор техшчних наук, професор 

Член комки: 
замдувач кафедри прикладноТ мехашки 
Державного вищого навчального закладу 
«Донецышй нащональний техшчний ушверситет^т-
кацдидат техшчних наук, доцент; 
31 травня 2019 року 

3 експертним висновком ознайомлсний: 
Ректор .У 
Харювського нацюнального 
автомобшьно-дорожнього ушверситету, 
доктор техшчних наук, професор , ' " ^ 
31 травня 2019 року : ' (а 

В.Д. Рудь 

С.О. В1рич 

Туренко 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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«ПОГОДЖЕНО» 
олова експертноТ комки 

д-р техн. наук, проф. В.Д. Рудь 
«29» «травня» 2019 р. 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 
Ректор 

Харк1вського нащоналъного 
втомоб1пьно-дорожнього ушверситету, 

Дтр техн.наук, проф. А.М. Туренко 
•̂ 29» «травня» 2019 р. 

Графж 
проведения комплексних контрольних роб1т студентами автомобильного факультету 

Харювського нацюнального автомобшьно-дорожнього у н 1 версите1угя« г на в ч а ют ь с я за напрямом 
шдготовки 6.050501 «Прикладна мехашка» у галуз1 знань 0505 «Машинобудування та матер1алообробка» 

за першим (бакалаврським) р1внем вищоТ осв1ти 

№ 
з/п 

Назва навчально'Г 
ДИСЦИПЛ1НИ Курс Група 

Дата 
прове-
дения 

Час 
проведения 

Навчальна 
аудитор1я Викладач Експерт 

1 1стор1я УкраТни та украшсько'Г 
культури IV Апм-15-41 29.05.19 9.45-10.50 ауд. 501 

каф. ТМ1РМ Золотарьов В.С. Рудь В.Д. 

2 Нарисн. геометрия, шженерна 
та комп'ютерна графжа IV Апм-15-41 30.05.19 9.30-10.50 ауд. 415 

каф. ТМ1РМ Архшов О.В. Рудь В.Д. 

3 Взаемозамшшсть, стандарти-
зация, техшчш вим1рювання IV Апм-15-41 30.05.19 11.20-12.40 ауд. 415 

каф. ТМ1РМ Байцур М.В. В1рич С.О. 

4 САПР вироб1в 1 технологий IV Апм-15-41 31.05.19 9.45-10.50 ауд. 415 
каф. ТМ1РМ Дудукалов Ю.В. В1рич С.О. 

;Декан автомобшьного факультету ХНАДУ д-р техн.наук, проф. О.В. Сараев 

Голова експертноТ ко лиси В.Д. Рудь 

о ? 
а X > 
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Специф1кац]я пер!одичних видань на I гпвр1ччя 2019 р. 

до Договору № в!д УУ р, ДодаТОК 
к 

21934 СИР КЕЧУЗ УКРАИНА / НОВОСТИ 0 МИКРОСХЕМАХ. ИНЖЕНЕРНАЯ МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 2 - 6 230,6.' 
91838 Е М О Ш Н + Б1БЛТОТЕКА. К О М П Л Е К Т 1 - 6 498,8 ' 
74235 1НОЗЕМНТ МОВИ 1 - 6 166,5; 
68130 1НТЕЛЕКТУ АЛЫ 1А В Л А С Ш С Т Ь В УКРАУШ 1 - 6 765,И 
6К832 1НФОРМ4.ЦШНИЙ ЗБ1РНИК ТА КОМЕНТАР1 М1ШСТЕРСТВА ОСВГГИ 1 НАУКИ УКРА1НИ 1 - 6 489, И 
21815 АВТОМИР. ТЕСТ 1 - 6 245,3^ 
278391 АВТОМОБИЛЬНАЯ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь ' 1 - 6 16 355,4( 
700041 АВТОМОБИЛЬНЫЕ Д О Р О Г И 1 - 6 4 724,6^ 
700361 АВТОМОБИЛЬНЫЙ Т Р А Н С П О Р Т 1 - 6 4 884,9( 
7 4000 АВТОШЛЯХОВПК УКРЛ1НИ 1 - 6 140.6! 
22140 АРГУМЕНТЫ И Ф А К Т Ы В УКРАИНЕ (У) 1 - 6 I 54,4-" 
74049 ЫБЛЮТЕЧНИИ В1СНИК 1 - 6 101,7: 
23121 БАЛАНС - БЮДЖЕТ (укр.) 1 - 6 I 313,7! 
74060 БАНКШСЬК/1 СПРАВА 1 - 6 12 У,71 
91857 БЕЗ ПЕКА Ж И Т Т С Д Ш 1 Ы Ю С Т 1 1 - 6 ! 

346,8( 
37850 БЕЗПЕКА ПРАЦ! НА ВТГРОБНИЦТВ1 1 - 6 383, К 
01841 БЕТОН И ЖЕЛЕЗОБЕТОН В У К Р А И Н Е 1 - 6 276,6'. 
74398 БУД1ВПИЦТВО УКРАУШ"! 1 - 6 531,5' 
68905 БУХГАЛТЕРШ: Б Ю Д Ж Е Т 1 - 6 1 055,5! 
74053 Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й ОБЛ1К I А У Д И Т (НП) 1 - 6 11 257,3-
74052 ЫОЛЕТЕНЬ З А К О Н О Д А В С Т В А I ЮРИДИЧН01 ПРАКТИКИ УКРА4НН (1) 1 - 6 1| 819,3( 
40379 В [СНИК КНИЖКОВОУ П А Л А Т И 1 - 6 1) 348,1: 
21910 В1СНИК К Ш В С Ь К О Г О НА.ЦГОНАЛБНОГО ТОРГОВЕЛЬНО - ЕКОНОМ1ЧНОГО У Ш В Е Р С И Т Е Т У 1 - 6 11 132,0! 

61160м ВЕЧЕРНИЙ ХАРЬКОВ (Харгав) 1 - 6 3| I 044,5' 
23823 ЬИЩА ОСВГГА УКРАУНИ 1 - 6 1! 241,6: 

21876 В ИЩА ШКОЛА 1 - 6 1 778,6: 
30650м ВРЕМЯ (Харьков) 1 - 6 3 I 029,2-

33594 ЗСЕ ПРО Б У Х Г А Л Т Е Р С К И Й ОБШК 1 - 6 2 784,5-

74089 ВСПСВ1Т 1 - 6 248,0-

89314 ГОЛОВБУХ: Б Ю Д Ж Е Т 1 - 6 1 665,0' 

609У7 ГОЛОС УКРАИНЫ 1 - 6 393,5-

95912 ГУБЕРН1Я. Р Е П О Н . УКРАУНА. СВ1Т (пЫроку) 1 • 6 !| ! !63,4| 

702591 ДВИГАТЕЛЕСТРОЕНИЕ 1 - 6 981,6-

89353 ДОВ1ДНШС ЕКОНОМ1СТА (шароку) 1 - 6 1 852.5 

74110 Д О В И Л Л Я ТА ЗДОРОВ'Я 1 - 6 136,2-

01154 ЕКОЛОГ1ЧНИЙ В1СНИК 1 - 6 201,0 

74158 ЕКОНОМ1КА УКРАТНИ 1 - 6 1 1 559,9 

86478 ЕК0110М1КА. М Е Н Е Д Ж М Е Н Т . Б13НЕС 1 - 6 1 ] 215,6 

71115 ЭЛЕКТРОННОЕ М О Д Е Л И Р О В А Н И Е 1 - 6 268,2 

01216 РЛР.КТРОТЕХН1КА I ЕЛЕКТРОМЕХАН1КА 1 - 6 325,4 

23527 ЖУРНАЛ С В Р 0 П Е Й С К 0 1 ЕКОПОМ1КИ 1 - 6 1 \ 201,2 

89379 КАДРОВИК УКРА1НИ + ПОДАРУНКИ (швроку) 1 - 6 | 1 1 772,7 

70463 КИБЕРНЕТИКА И СИСТЕМНЫМ АНАЛИЗ 1 - 6 1 490,2 

74252 КОДЕКСИ УКРАУНИ В Т Е К А Х 3 РОЗ'СМНИМИ ЗАМКАМИ + О У Б 1 - 6 1 ! 3 173,1 
40344 КП В УКРАИНЕ 1 - 6 1 548,9 
22795 ШТОПИС АВТ0РЕФЕРАТ1В Д И С Е Р Т А Ц Ш 1 - 6 | 1 114,2 

91949 ЛОГИСТИКА: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 1 - 6 | 11 662,9 

809631 МАРКЕТИНГ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 1 - 6 6 497,8 

22У42 МАРКЕТИНГ В УКРА1Н1 1 - 6 219,4 

80965! МЕНЕДЖМЕНТ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 1 - 6 6 208,4 
92386 МЕТРОЛОГШ ТА ПРИДАЛИ 1 - 6 525,5 
70542; МИРОВАЯ Э К О Н О М И К А И МЕЖДУ НАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 1 - 6 5 289.4 
60055 НАДЗВИЧАЙИА СИТУАЦ1Я П Л Ю С (шврок?) 1 - 6 594,3 

33774 НАЛОГИ И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 1 - 6 2 724,7 
706011 НАУКА И ЖИЗНЬ 1 - 6 1 695,3 
728831 НАУКА И ТЕХНИКА В Д О Р О Ж Н О Й ОТРАСЛИ 1 - 6 196,4 
706471 НАУЧНЫЕ И Т Е Х Н И Ч Е С К И Е БИБЛИОТЕКИ (СБОРНИК) 1 - 6 1 489,6 
ч92оЗ ОСВ1ТА В УКРАУШ. Н О Р М А Т И В Н О - ПРАБОВЕ РНГУЛЮВАННЯ / / 1 - 6 1 491,6 
40123 ОСШ'ГА УКРАТНИ / / 1 - 6 503,6 
23301 ОСВ1ТА / / 1 - 6 412.5 

Голова експертно'1 комки / I , В.Д. Рудь 
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1н;ккс | Ниимснупашш ТИн.| 1 К'| !!>КНЧЬ < ума :: 
-483-55=.-XI 1Ц11ШЧИ > (. ПИК УКРА1ИИ НА СП ! 1 , ! ' 4 4 

74377 ОЧПЛ П\ || 41 И ' ' ! 1 1 16" 
0682(1 114 1Л !,Ш >414 1 И Ш \ В УКРА1Н! ПШ) ! - П 1 
'ЛИР НИМ ) 11 4 111 1\ ? И >ПЯ. ВК.1 !1 П< АКАДРМП IП4А1 '01 1ЧНИЧ 1[А У К 1 М 1 - Ь 1 > 1 

ГП 1 М < >1 1 Ч \ ММЦ ПР 1Я 1 - 1 2:1,42 
ОБЕ. 40 ШРПСШНИИ КУРС!1 1 - 6 1 1 1 1 (Г 

1И Ш 1И 1 \ 11 ХШ Ч Н111Л Б К ЗПРКА 1 - Ь I 1 Л 
"4424 III Ш<1 1 1 1И И >! Ч ШЧШШ ЖУРНАЛ 1 .. (1 ! | . Г Л-
'.02; 4 Ы М 1И 1 I \ 1 1 1 1 

4 Р 1 4 11>Ь1 1\\ЧПО- ГПХППЧШСИЙ ЖУРНАЛ «ИН0ВЛРМЫ УПРАВЛЕНИЯ И 
И П 4 Л 111 1 - Г, 1 " ~ 1 

4 -
I ч (М 1 О 1 )П-\1 1 ;. ! 

11 1МЛ 11' 4 О 111 4 ЧМНКАЧ 1ИЧ1ЮС1 НЫ\ ОТ1КЛШ.-1ШЙ 1 • О 1 
22" И 1 \Ц(>> 11 1 1 К>Н1К 4 11 (ФОРМУ 1 Р1 \ УПРАВЛШНЯ 1 - (> ! 4' "> . 

Т(Т\( К \ 11 111 \ 1 К КОН СЛТ'УК 111! И 1 - (I 1 68Х.6К 
70958 ( Р1 Р\|1 ! Р 1ЬЧ \ ^ ГГ РИАЛЫ 1 - {. I 1 74.04 
2 ?<) 1Я С 1Н 1 МЧ! ](Х II 1 И ЧНЛТА ШФОРМАЦ1ЙШ ТНХ!10Л0111 / КУЧ'РМ Н! 5ГЛКС!( л; 

1М ПК V 1 Т! 11 О! >()\1 
! - Л 1 ; 8 1 .().< 

(. I >1 И ' III 1 I 41 Л п I, , I - О ; 1 
"4 11 1 1 ; Ч \<( Ю Ы М Р'4 ГНИ! ; - л : I : ; -! -.4 

1 - -л II 1(4 II V К Ы М (.к ПИ \ N кг\1 Ш 1 г, ( ! 
22567 СГАНДЛРГИЗАЩЯ. СЕРГИФНСАШЯ. ЯЮСГЬ 1 
22М4 СТАТИСТИКА УКТ'АШМ 22 м 

СТГОИТЕДЬМЫЬ И ДОГОЖНЫЕ МАШИНЫ 1 - (> 1 12 ЯГЧ2 
"Ч80Ч] птонтияьпы; МАТЕРИАЛЫ 1 - ь I ' ' ' • *; 

7447: ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮШИЙ контроль I - 6 I И- 4 
23 1 ЕЧНОЛО! ИМИ КОПП'РУИГОВДПИР В ЛЛРКТКЛШОП ДИНАРА I У РЕ I •• !' I ;1 -- .д.! 
- 1 Т 1 Р.М 101Ю!' 1 !!Д д. 1Ы ЕРПАТИШЮУ! ТОПЛИВЕ 1 - г. 1 

( 1 ! (> I I < 
1 I М ч РУЛГ:М 1 - 1 

/444'* У К РА И11С К И)! XIIМ11ЧIГ К И Й Ж У РИАЛ 1 - 6 1 
74541 У КРАЖА: АС11Г.КТИ ПРАЩ 1 - <! I 144Л0| 

УКРМЖ 4 ИИ 11 ()| РАФ1ЧПИИ ЛЛ Р1> \Л 1 - Л 1 
40 ̂ ! ̂  УКР\11 К Ы III' М 1ро [о 1ЧИ11Р 1 РИАЛ 1 
4 ( 1 I ЧВЛ1ППЕ РИСКОМ 1 1 

и . л Р. Р р 
М>5 I ' Р VI \ 1 1 

1 1 ЛИСП V КРА1НН I 
И 1МКОЫ1Н КОН 1 И. 41. ппврокм ] •• 6 1 

337̂ 3 ФАКТЫ 11 КОММ1 !1 1 ХРИИ ; - 6 1 • 1 
1149«М ХАРЬМ )| V 1 14 1НВ1 С ПЫ.ХЦЩ > ] - 6 1 1 > 
"Л 043 ХИМИКИ 1ХНО О! ИЯ ЬС> [Ы : • О 1 '.>4 7 ГЛ 
95X66 'ЖО !<>| И" Ч НОС I <1 1 ' ' 

"ЛШ >РЫ'| < >' М« "!0! |ш Н Р1 (. УР( (.» 1) РЕЖЕННЕ ! • о 1 р.. 
Л: ИГ..., > си.:;;:и: • ; 124 998.22 
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