
висновки
експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо первинної акредитації 

освітньо-професійної програми «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти в Донбаській національній академії будівництва і

архітекту ри (ДонНАБА)

Відповідно до “Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей 

у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах”, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 р., № 978 та наказу Міністерства освіти і науки 

України від 18.06.2018 р. № 1285-Л «Про проведення акредитаційної експертизи в Донбаській 

національній академії будівництва і архітектури» (далі Академія), комісія експертів у складі:

Голова комісії:

Бас Костянтин Маркович, професор кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» 

Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», к.т.н., доцент

Член комісії:

Цимбал Сергій Володимирович, доцент кафедри «Автомобілі та транспортний 

менеджмент» Вінницького національного технічного університету, к. т. н.

в період з 25 червня по 27 червня 2018 р. розглянула подані матеріали та провела на місці 

експертизу освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою 

«Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

галузі знань 27 «Транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти відповідно до 

діючих вимог і критеріїв.

Експертна комісія, керуючись Державними вимогами до акредитації спеціальностей: 

Законом України «Про освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів України від 

09 серпня 2001 р. № 978, постановою КМ України від 30 грудня 2015 р. №1187, Наказом МОН, 

молоді та спорту України від 13 червня 2012 р. № 689, Наказом МОН від 14 січня 2002 р. № 16 

розглянула подану акредитаційну справу, детально ознайомилася з кадровим, навчально- 

методичним, матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням закладу вищої освіти.

Комісія встановила:

1. Відповідність матеріалів, поданих до акредитації

Проведена перевірка документів, стану навчальної, наукової, методичної, виховної 

роботи, кадрового та матеріально-технічного забезпечення, соціальної інфраструктури Академії 

та кафедри «Автомобільний транспорт».

Подані на акредитацію матеріали: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців від 19.07.2017, № 1002829639; Свідоцтво про державну

Голова експертної комісії: Бас К.М.



реєстрацію юридичної особи - ДонНАБА № 12731070064000196 від 04.12.2014 р.; документи, 

що посвідчують рівень освіти, кваліфікації та громадянство керівника закладу; діючої ліцензії 

на надання освітніх послуг, сертифікати про акредитацію; Акт узгодження спеціальностей, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; довідки про формування контингенту 

студентів; зміст підготовки фахівців; організаційне та навчально-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу; кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; 

матеріально-технічне та інформаційне забезпечення навчального процесу; освітньо-професійна 

програма підготовки бакалавра, навчальні плани підготовки бакалавра та пояснювальна записка 

до нього, програма виховної роботи та студентського самоврядування, перелік зауважень 

контролюючих органів та заходи з їх усунення, порівняльна таблиця відповідності стану 

забезпеченості Донбаської національної академії будівництва і архітектури акредитаційним 

умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, підстави для акредитації освітньо- 

професійної програми «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт». Надані матеріали за обсягом та змістом повністю відповідають 

державним акредитаційним вимогам.

2. Аналіз вихідних даних про вищий навчальний заклад

Повна назва вищого навчального закладу: Донбаська національна академія будівництва і 

архітектури.

Юридична адреса: 84333, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв 

Небесної Сотні (Лазо), буд. 14; тел/факс (06264) 6-19-99.

Загальна навчапьна площа Академії: загальна площа складає 7587,4 м2 (з них: власні -

640,4 м2, відокремлених структурних підрозділів -6 1 1 3  м2, орендовані -  834 м2).

Форма власності: державна.

Відомча приналежність: Міністерство освіти і науки України.

Рівень акредитації ВНЗ в ц і л о м у : IV  (четвертий).

Основні установчі документи, що визначають умови та зміст діяльності ДонНАБА:

1. Ліцензія: серії АЕ №636057 від 24 лютого 2015 р., виданої на підставі рішення 

Акредитаційної комісії від 08.07.2014 р., протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. 

№2642 л.

2. Відомості про право здійснення освітньої діяльності (НПр§://топ.§о\'.иа/ 5Іога§е/ 

арр/тес1іа/ргауо-(1іуа1по5{і/<іопЬа§ка-пас2-акас1ет-Ьисі-агхкек1.рсіО-

3. Статут Донбаської національної академії будівництва і архітектури, погоджений 

загальними зборами трудового колективу від 04 березня 2015 р. (протокол №3 від 04.03.2015 р.) 

та затверджений наказом Міністерством освіти і науки України №293 від 21 березня 2016 р.

Голова комісії: Бас К.М.
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4. Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 

06.01.2015 р.

5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. Донбаська національна академія будівництва і архітектури від

19.07.2017 р.

6. Сертифікат про акредитацію НД-ІІ, № 0597001, виданий 31 жовтня 2017 року, 

відповідно до рішення АК від 26 квітня 2017 р., протокол № 125 (наказ МОН України від

27.04.2017 р. № 658). Термін дії сертифіката до 01.07.2022 р.

7. Документи, що засвідчують відповідність санітарно-технічного стану приміщень, які 

використовуються при проведенні освітньої діяльності ДонНАБА.

8. Документи, що засвідчують право передачі нерухомого майна у м.Краматорську.

Оригінали сертифікатів та ліцензії є в наявності, що перевірено експертною комісією.

Стисла історична довідка (основні етапи розвитку ДонНАБА)

Донбаська національна академії будівництва і архітектури - державний заклад IV рівня 

акредитації, який підпорядковується Міністерству освіти і науки України та здійснює освітню 

діяльність, пов’язану з підготовкою фахівців різних рівнів вищої освіти.

Донбаська національна академії будівництва і архітектури є правонаступником 

Макіївського інженерно-будівельного інституту, заснованого у 1972 р.

У 1993 році Макіївський інженерно-будівельний інститут перейменовано на Донбаський 

інженерно-будівельний інститут (рішення колегії Міністерства освіти України, протокол 

№12/02 від 23.06.1993 р.), а у 1994 році -  на Донбаську державну академію будівництва і 

архітектури (постанова Кабінету Міністрів України №592 від 29.08.1994 р.). У 2004 році 

Академії надано статус національної (указ Президента України №470 від 21 серпня 2004 р.).

У грудні 2014 року через збройний конфлікт на сході України Донбаська національна 

академія будівництва і архітектури наказом Міністерства освіти і науки України №2746 від 

01.12.2014 р. була переміщена з м. Макіївки до м. Краматорська. З цього моменту Академія 

проводить свою освітню діяльність як переміщений навчальний заклад згідно з Законом 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних 

закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених 

пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження».

Кафедру «Автомобільний транспорт» очолює к. т. н., доцент Мастепан Микола 

Антонович.

Голова комісії: Бас К.М.



Навчальний процес по спеціальності забезпечують 2 професори (з них 2 д. т. н.), 18 

доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладача (з них 1 к. т. н.) і 3 асистенти.

Видавнича діяльність кафедр направлена на розширення можливостей удосконалення 

навчального процесу та методичної роботи.

На цей час кафедра здійснює розвиток матеріально-технічного забезпечення навчального 

процесу спеціальності.

За три роки перебування в евакуації на кафедрі підготовлено до захисту одну 

кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (старший 

викладач Кузьмін В. С.), ведуться наукові дослідження за планом роботи над докторською 

дисертацією (в.о. завідувача кафедри Мастепан М.А.).

Всі викладачі активно займаються науковими дослідженнями, вдосконаленням 

навчально-методичного забезпечення, підготовкою навчальних посібників, керують науково- 

дослідною роботою студентів, результати якої представлені статтями та тезами доповідей на 

конференціях.

Керівниитво закладу вищої освіти

Очолює Донбаську національну академію будівництва і архітектури доктор технічних 

наук, професор Кравець Василь Анатолійович на підставі наказу Міністерства освіти і науки 

України №199-к від 05.06.2015 р.

Кравець В.А. -  випускник Донецького політехнічного інституту1978 року, за 

кваліфікацією-інженера хіміка-технолога. Працював з 1978 р. -  1981 р. інженером-наладчиком 

Всесоюзної Коксохімстанції (м. Харьків). У період з 1981 р.-1991 р. працював інженером, 

молодшим науковим співробітником, науковим співробітником Донецького філіалу ВНДПІ 

чорметенергоочистка. У 1991 р.-1993 р. працював доцентом Донецького політехничного 

інституту. З 1993 р. по 1996 р. працював завідуючим лабораторією Українського наукового 

центру технічної екології. У період з 1996 р. по 2014 р. був докторантом в ДонНАБА та 

працював в Донбаській національній академії будівництва і архітектури на посадах доцента, 

професора, завідуючого кафедрою. З грудня 2014 р. виконував обов’язки ректора Донбаської 

національної академії будівництва і архітектури на підставі наказу МОН України від 01.12.2014 

р. № 608-к. З червня 2015 р. призначено на посаду ректора Донбаської національної академії 

будівництва і архітектури на підставі Наказу МОН України №199-к від 05.06.2015 р. Автор 

понад 120 наукових і науково-методичних праць.

' 4
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Кількість кафедр, спеціальностей. за якими ведеться навчання в ДонНАБА

До складу ДонНАБА (м. Краматорськ) входять п’ять факультетів: будівельний, 

архітектурний, механічний, економіко-гуманітарний і факультет міського господарства та 

охорони навколишнього середовища.

Факультети об’єднують 15 кафедр, вже найближчим часом у зв’язку із розвитком 

Академії планується відкриття ще двох кафедр.

Відокремленим структурним підрозділом ДонНАБА є Дружківський житлово- 

комунальний коледж.

Академія є технічним закладом вищої освіти, структура спеціальностей якого 

відповідаєає потребам галузі. На цей час згідно з додатком до ліцензії від 24.02.2015 р. 

АЕ№636057 Академія готує фахівців за І (бакалаврським) рівнем вищої освіти за 7-ма 

спеціальностями та за II (магістерським) рівнем вищої освіти за 7-ма спеціальностями.

Загальний обсяг студентів в ДонНАБА

Сьогодні Академія здійснює підготовку фахівців за 7 спеціальностями та 15 

спеціалізаціями (освітніми програмами) II, III та IV рівнів акредитації згідно з ліцензією МОН 

України серія АЕ № 636057 від 24.02.2015 р. (переоформлено на безстрокову Наказом МОН 

України від 28.07.2017 за № 162-л). Загальний ліцензований обсяг ДонНАБА (без врахування 

ОКР «спеціаліст», останній прийом на який відбувся у 2016 році) складає 2855 осіб на рік.

Зараз в переміщеній Академії навчається близько 600 студентів, з яких близько 420 -  

денної та 180 -  заочної форми навчання.

Загальна кількість викчадачів, що здійснюють підготовку студентів в ДонНАБА

В Академії сформовано висококваліфікований науково-педагогічний персонал, який 

забезпечує якісну підготовку фахівців за всіма спеціальностями.

Підготовку фахівців здійснюють 80 науково-педагогічних працівників, з яких 45 

штатних та 35 -  за сумісництвом (17 -  за внутрішнім сумісництвом); 4 -  доктори наук, 

професори; 47 -  доценти, кандидати технічних наук; 29 -  старші викладачі та асистенти.

За період своєї діяльності у м. Краматорську викладачі Академії захистили З 

кандидатські дисертації, ще 5 осіб вступили до очної аспірантури за цільовим призначенням при 

інших українських ЗВО.

Реалізація освітньої діяльності забезпечується наявними та потенційними можливостями 

кадрової та матеріально-технічної бази ДонНАБА.

Голова комісії: Бас К.М.
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3. Формування контингенту студентів

Основою формування контингенту студентів в галузі знань 27 «Транспорт», за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт», спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне 

господарство» є випускники шкіл, профеійно-технічних закладів та вищих навчальних закладів 

першого та другого рівнів акредитації.

Ліцензійний обсяг за денною та заочною формами навчання складає: бакалаврів -  100; 

магістрів -  30 осіб. Обсяг держзамовлення у 2017 році складав, відповідно: бакалавр -  до 30 

осіб; магістр -  6 осіб. Відсоток місць державного замовлення від загального ліцензійного обсягу 

за денною і заочною формами становить: бакалавр -  до 30%; магістр -  20% (табл. 1,2).

Комісія відзначає, що за останні роки в ДонНАБА формування контингенту студентів не 

повністю відповідає ліцензійному обсягу в зв’язку зі збройним конфліктом на сході України.

Форми і методи профорієнтаційної роботи, які використовуються в ДонНАБА, 

реалізовані у вигляді виступів керівництва Академії, деканів факультетів на радіо і телебаченні. 

Приймальна комісія розподіляє кафедри для виступів у навчальних закладах і промислових 

підприємствах. Викладачі відвідують школи, ліцеї, гімназії, коледжі, підприємства міста та 

області. Друковані матеріали (буклети, листівки, посібники, тижневики, газети) про ДонНАБА 

видаються кожен рік. Для профорієнтаційної роботи використовується Інтернет (офіційний 

сайт, соціальні мережі, тощо), де є інформація про кафедри та спеціальності. Щорічно 

ДонНАБА проводить дні відкритих дверей, бере активну участь у сумісних зі школами заходах.

Експертна комісія відмічає, що система формування контингенту студентів 

академії за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 

та Державним вимогам до акредитації.

4. Кадрове забезпечення підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт»

4.1. Дані про науково-педагогічний персонал випускової та інших кафедр

За підсумками експертизи документів і матеріалів, поданих навчальним закладом, 

співбесіди з керівниками, спеціалістами і викладачами університету встановлено наступне.

Голова комісії: Бас К.М.



Професорсько-викладацький склад кафедр, який бере участь у підготовці бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт», складає 25 осіб, з яких 2 професори (з них 2 д. т. н.), 18 

доцентів, кандидатів наук, 2 старших викладачів (з них 1 к. т. н.) і 3 асистенти. Всього з 

науковими ступенями -  21.

Таблиця 1

Показники формування контингенту в галузі знань 27 «Транспорт», за спеціальністю 274 

«Автомобільний транспорт» за спеціалізацією «Автомобілі та автомобільне господарство», %

7

№ Показник
Роки

2016 2017

1 2 3 4

Бакалавр

1
Ліцензований обсяг підготовки (денна

50/50 50/50
форма/заочна)

2 Прийнято на навчання, всього (осіб)
-  денна форма 8 4

в т.ч. за держзамовленням 6 4
-  заочна форма 2 0

в т.ч. за держзамовленням 2 0
-  нагороджених медалями, або тих, що - -

отримали диплом з відзнакою
-  таких, які пройшли довгострокову - -

підготовку і профорієнтацію
-  зарахованих на пільгових умовах - -
-  з якими укладено договори на підготовку “ ”

3 Подано заяв на одне місце за формами 
навчання:

-  денна форма 32 10
-  заочна форма 3 0

4 Конкурс абітурієнтів на місця 
держзамовл єн ня:

-  денна форма 1,07 0,3
-  заочна форма 1,5 -

5 Кількість випускників ВНЗ І і II рівнів 
акредитації, прийнятих на навчання на:

-  денну форму - 7
-  заочну форму 5 1

Бас К.М.
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Таблиця 2
Динаміка змін контингенту студентів, що навчаються за денною формою навчання за 

спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт» (перший рівень вищої освіти)

Назва показника Роки

№ 2016 2017

Курс 1 2 3 4 1 2 3 4

Всього студентів на

1 спеціальності (на 01.10 

відповідного року)

8 “ 12 8 4 8 7 8

2 Кількість студентів, яких 

відраховано (всього): 

в т.ч.

- за невиконання

навчального плану - - 4 - - - 3 -

- за грубі порушення

дисципліни - - - - - - - -

- у зв’язку 3

переведенням до інших

внз - - - - - - - -

- за власним бажанням - - - - - - - -

3 Кількість студентів, які 

зараховані на старші курси

(всього): - - - - - - 7 -

в т.ч.

- переведених із інших - - - - - - - -

внз
- поновлених на - - - - - - - -

навчання - - - - - - - -

Склад науково-педагогічних кадрів, що забезпечує підготовку бакалаврів, загалом 

достатній для забезпечення навчального процесу і, з урахуванням ситуації на сході країни через 

збройний конфлікт і те, що Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

проводить свою освітню діяльність як переміщений навчальний заклад згідно з Законом 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних 

закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених

Голова комісії: ___ _  ̂ Бас К.М.



пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження», відповідає державним вимогам. Усі викладачі мають базову вищу освіту, що 

відповідає дисциплінам, які вони викладають.

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, 

які забезпечують викладання лекційних годин циклів загальної та професійної підготовки 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (% від кількості годин), складає 81,4 %, що на

31,4 % перевищує акредитаційні вимоги. З них докторів наук, професорів -  10,1 % (Організація 

та планування виробництвом, Організація автомобільних перевезень, Управління 

фінансами підприємств автомобільного транспорту та інвестиціями, Економічна 

теорія), що на 0,1 % перевищує акредитаційні вимоги.

Проведення різноманітних видів навчальних занять викладачами, рівень наукової і 

професійної активності кожного з яких засвідчує виконання за останні п’ять років не менше 

трьох умов у пункті 5 приміток Постанови КМУ № 1 187 від 30.12.2015, складає 100 %.

Таким чином, якісний склад науково-педагогічного персоналу випускової та інших 

кафедр, які забезпечують підготовку бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» в ДонНАБА, враховуючи ситуацію в регіоні, відповідає Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності закладів освіти та Державним вимогам до акредитації. 

(Додаток А).

Кафедра «Автомобільний транспорт» готує фахівців зі спеціштьності 274 

«Автомобільний транспорт» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями 

вищої освіти.

У складі кафедри працюють 4 викладачі на постійній основі. Серед викладачів кафедри

2 кандидати технічних наук, доценти, 1 старший викладач та 1 асистент. Середній вік 

викладацького складу кафедри становить 42,5 роки. Науково-педагогічні працівники кафедри 

приймаються на роботу за конкурсом та працюють на умовах, передбачених чинним 

законодавством України згідно з трудовими договорами.

Кафедру очолює кандидат технічних наук (за спеціальністю 05.22.10 «Автомобільний 

транспорт»), доцент за кафедрою технічної експлуатації автомобілів Мастспан Микола 

Антонович, який працює в академії з 2015 року. Посаду в. о. завідувача кафедри займає з лютого 

2018 року, на постійній основі. До цього працював в Донецькому політехнічному інституті -  

Донецькому національному технічному університеті, в тому числі більше 30-ти років 

завідувачем кафедри. Є розробником Галузевого стандарту вищої освіти України за

Голова комісії: Бас К.М.



спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» 2009 р. Загальна кількість наукових 

праць -  більше 100.

Кількість опублікованих праць за останні 3 роки -  4.

На випусковій кафедрі «Автомобільний транспорт» працюють викладачі з достатньо 

високим досвідом педагогічної, виробничої та наукової роботи, що дозволяє проводити якісну 

підготовку фахівців. Усі викладачі мають базову освіту, що відповідає профілю навчальних 

дисциплін, які вони викладають.

Кваліфікація викладачів відповідає посадам, які вони обіймають, вимогам навчально- 

методичної, організаційної, виховної роботи. Про відповідність науково-педагогічного 

персоналу кафедри посадам, на яких вони працюють, свідчать основні видання та публікації за 

останні 5 років. Аналіз тематики останніх публікацій науково-педагогічного складу кафедри дає 

можливість зробити висновок про їх актуальність, а результати оприлюднення доповідей на 

наукових конференціях підтверджують науково-практичне значення проведених досліджень.

За період 2015 -  2018 рр. викладачами кафедри підготовлено навчальний посібник та 12 

публікацій у наукових виданнях.

Виконано держбюджетну тему.

Експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» в ДонНАБА, враховуючи ситуацію в 

регіоні, відповідає Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності закладів освіти 

та Державним вимогам до акредитації.

4.2. Підвищення кваліфікації науково-педагогічного персоналу

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри «Автомобільного транспорту» 

здійснюється відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації викладачів». Усі 

викладачі протягом 5 років пройшли підвищення кваліфікації через такі форми: стажування на 

сертифікованому навчальному центрі компанії « У о і у о » .  Теми підвищення кваліфікації 

пов’язані з ознайомленням із новітніми технологіями навчання, а також із знайомством з 

обладнанням для обслуговування сучасного автомобільного транспорту. Отримані під час 

підвищення кваліфікації знання використовуються у навчальному процесі при проведенні 

аудиторних занять, а також для розробки навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Експертами перевірено наявність програми стажування викладачів за останні п’ять років, 

згідно з якою встановлено, що система перепідготовки кадрів кафедри «Автомобільний

10
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транспорт» ефективна. За результатами стажування викладачі отримують відповідне 

підтвердження.

Одним із напрямків підготовки науково-педагогічного персоналу випускової кафедри за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт», є навчання в аспірантурі та докторантурі.

Щорічно в ДонНАБА випускається збірник наукових праць. На підставі матеріалів 

досліджень оновлюється і вдосконалюється навчально-методичне забезпечення дисциплін, 

підвищується якість підготовки фахівців.

Співробітниками кафедри виконується 2 дисертації. Кафедра «Автомобільний 

транспорт» має потенціал підвищення наукового рівня педагогічних кадрів.

Експертна комісія констатує, що кадрове забезпечення підготовки бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» в ДонНАБА відповідає акредитаційним 

вимогам щодо надання освітніх послуг у сфері вищої освіти.

5. Матеріально-технічна база

Аудиторний фонд загальною площею близько 7048,2 м2 складається з навчальних 

приміщень на 20...70 посадкових місць. Для підготовки бакалаврів та магістрів 

використовуються 2 спеціалізованих комп’ютерних класи загальною площею 51,4 м2, по 15 

посадкових місць, а також комп’ютери, розташовані на факультетах.

Кафедра має дві філії на підприємствах сервісного центра ТОВ «ЕТС», яке є офіційним 

дилером компанії УОЬУО СЕ в Україні, та на СТО ТОВ «Компанія Алекс». Використовується 

також база професійно-технічного училища № 28 для вивчення основ конструкції автомобілів і 

двигунів.

До послуг студентів є гуртожиток загальною площею 5881,5 м2. Забезпеченість 

студентів гуртожитками становить 100 % від потреби.

Загальна площа аудиторного фонду, що припадає на одного студента, складає 2,66 м2.

Загальна кількість ком’пютерів в університеті становить 50 одиниць (усі не старше 8 

років), у тому числі виробництва менше двох років - 40 одиниць. Кількість комп’ютерних місць 

на 100 студентів сукупного ліцензованого обсягу становить 1,75 одиниці.

За кафедрою закріплено 5 спеціалізованих кабінетів:

Автоматики, електроніки та мікропроцесорної техніки, 3 =23,9 м2 ;

Теорії механізмів та деталей машин, 8 =23,7 м2 ,

Автомобільного транспорту, 8 =23,7 м2 ;

Голова комісії: Бас К.М.



М еханізованого інструменту, 8 =23,9 м2;

М етрології та стан д ар ти зац ії, 8 =23,7 м2.

Приміщення розташовані в головному корпусі та в професійному училищі № 28.

Результати перевірки комісії свідчать, що матеріально-технічна база Академії, відповідає 

встановленим вимогам і є достатньою для забезпечення навчально-виховного процесу, наукової 

роботи та соціально-побутових потреб професорсько-викладацького складу і студентів.

Стан матеріально-технічного забезпечення навчального процесу відповідає вимогам 

наказів Міністерства освіти і науки України та відповідних директив і інструкцій. Санітарно- 

технічний стан будівель, приміщень та споруд, а також їх експлуатація відповідає вимогам 

нормативних документів. Розроблена і реалізується система контролю за дотриманням вимог 

техніки безпеки, охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки, що 

підтверджується відповідними документами.

Експертна комісія констатує, що матеріально-технічна база навчального процесу в 

ДонНАБА дозволяє в необхідному обсязі та якісно забезпечувати підготовку бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» і відповідає вимогам щодо акредитації 

освітніх послуг у сфері вищої освіти.

6. Наявність і відповідність навчально-методичних матеріалів

Експертна комісія проаналізувала зміст підготовки фахівців в ДонНАБА за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою (ОПП) «Автомобілі 

та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» і встановила, що 

підготовка здійснюється на підставі навчальних планів, затверджених у встановленому порядку, 

та навчально-методичних комплексів дисциплін (НМКД).

6.1. Забезпеченість освітньо-професійними програмами

Основними документами, що регламентують підготовку фахівців у вищих навчальних 

закладах, є галузеві стандарти вищої освіти. Підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство» здійснюється в ДонНАБА у відповідності до освітньо-професійної програми, 

розробленої співробітниками кафедри «Автомобільний транспорт» та затвердженої Вченою 

радою ДонНАБА (протокол № 16 від ЗО червня 2016 року, зі змінами протокол №32 від

28.12.2017 р.).

Наведені в ОПП компетенції та їх зміст відповідають.сучасним вимогам виробництва і 

науково-технічного прогресу.
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Розподіл навчального часу за циклами дисциплін, а також між окремими дисциплінами 

відповідає акредитаційним вимогам.

6.2. Забезпеченість навчальними планами

Навчальний план підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Автомобілі 

та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти розроблено у відповідності до зазначеної освітньо- 

професійної програми та затверджено Вченою радою ДонНАБА. Навчальний план відповідає 

діючим вимогам до переліку дисциплін певних циклів. їх структури та обсягів.

Навчальний план підготовки бакалаврів розрахований на 240 кредитів (7200 годин), з 

яких 124 кредитів (3720 годин) відводиться на вивчення дисциплін циклу загальної підготовки, 

включаючи переддипломну практику та дипломне проектування, та 116 кредитів (3480 годин) 

відводиться на вивчення дисциплін циклу професійної підготовки.

З кожної дисципліни навчального плану розроблені робочі програми, плани практичних 

занять, методичні вказівки до лабораторних робіт і самостійної роботи студентів, методичні 

вказівки та тематика контрольних робіт, критерії оцінювання знань студентів. Для дисциплін, 

де передбачені курсові проекти та роботи, розроблена тематика курсових проектів та робіт і 

методичні вказівки для їх виконання.

Розроблена програма переддипломної практики і методичні вказівки для виконання 

кваліфікаційної роботи за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Розроблені пакети 

контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисциплін циклів загальної і 

професійної підготовки.

На кафедрі є необхідне програмне забезпечення (Аиіосіезк Виі1с1іп§ Оезі§п Зиііе Ш іт а їе

2017 включає АиІоСАО; АиІоСАО АгсЬіІесІиге; АиІоСАО МЕР; АиІоСАО Зігисіигаї ОеІаі1іп§; 

Аиіосіезк 8Ьо\усазе; Аиіосіезк 8кеІсНВоок Оезі§пег; АиІоСАО Разіег Оезі§п; Аиіосіезк КеСар; 

Аиіосіезк Зсіз Мах Оезі§п; Аиіосіезк Иауізчуогкз Мапа§е; Аиіосіезк Р є у і і ; Аиіосіезк іп у є п іо г ; 

Аиіосіезк КоЬої 8ігисІига1 Апаїузіз Ргоґеззіопаї; Аиіосіезк Іпґга^огкз) для підтримки дисциплін 

навчального плану. Використання прикладних комп'ютерних програм з дисциплін фахової 

підготовки в університеті здійснюється відповідно до навчальних планів та робочих програм 

навчальних дисциплін.

Експертна комісія констатує, що зміст підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти в ДонНАБА відповідає вимогам акредитації. 

Освітньо-професійна програма, навчальний план підготовки бакалаврів за освітньо-
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професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» відповідають акредитаційним вимогам.

6.3. Навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу підготовки 

бакалаврів

Експертна комісія проаналізувала навчально-методичні комплекси дисциплін (НМКД) 

бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

Аналіз показав, що усі позиції цих комплексів методично забезпечені. Робота з 

формування навчально-методичних комплексів дисциплін ведеться на кафедрі «Автомобільний 

транспорт» цілеспрямовано, систематично, згідно з навчальним планом, із визначенням 

відповідальних і термінів виконання. Дисципліни, що викладаються кафедрою «Автомобільний 

транспорт», забезпечені основними складовими НМКД з урахуванням форм навчальної роботи, 

передбачених навчальним планом.

Аналіз показав, що усі дисципліни забезпечені у повному обсязі робочими програмами 

навчальних дисциплін, методичними вказівками до практичних та лабораторних занять, з 

організації самостійної роботи студентів.

Розглянуті експертами НМКД включають: робочі програми з дисциплін навчального 

плану, конспекти лекцій, практикуми з навчальних дисциплін, методичні вказівки до 

проведення лабораторних і практичних занять, методичні вказівки до написання курсових 

проектів і робіт, методичні вказівки і тематику контрольних робіт, пакети контрольних завдань 

для підсумкового та поточного контролю знань студентів (ККР), систему контролю та критерії 

оцінювання знань, методичні вказівки для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Вся 

робоча навчально-методична документація затверджена відповідно до встановлених вимог.

Експертна комісія перевірила фактичну наявність і повноту робочих програм навчальних 

дисциплін з циклів загальної та фахової підготовки бакалаврів за освітньо-професійною 

програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт», їх структуру та зміст і відзначає, що вони відповідають освітньо-професійній 

програмі.

Експертна комісія підтверджує наявність основних складових навчально- 

методичних комплексів дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо- 

професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт».
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6.4. Методичне забезпечення підготовки курсових робіт

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів, студенти першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти виконують 2 курсові роботи і 4 курсових проекти. Перелік дисциплін і 

тематика курсових робіт і проектів наведені у акредитаційній справі.

Рівень виконання і захисту курсових робіт і проектів дозволяє оцінити ступінь 

теоретичної і практичної підготовки студента. Відповідно до кваліфікаційних вимог метою 

курсового проекту/роботи є набуття компетентностей для вирішення конкретних завдань на 

підприємствах автомобільного транспорту та інших галузей діяльності. Курсові роботи та 

проекти виконуються за вихідними даними підприємств транспорту регіону.

Студент демонструє рівень своєї кваліфікації. З метою надання методичної допомоги 

студентам у виконанні курсових робіт викладачами випускової кафедри «Автомобільний 

транспорт» розроблено методичні рекомендації до виконання курсових робіт і проектів, які 

знаходяться у .достатній кількості в бібліотеці та розміщені на сайті ДонНАБА.

Експерти відзначають, що методичне забезпечення виконання курсових робіт і 

проектів бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» відповідає акредитаційним 

вимогам.

6.5. Методичне забезпечення підготовки кваліфікаційних робіт

Кваліфікаційна робота завершує процес підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти. Виконання кваліфікаційної роботи надає студентам можливість 

підтвердити рівень компетентностей у відповідності до освітньо- професійної програми.

Для надання методичної допомоги студентам у виконанні кваліфікаційних робіт 

викладачами випускової кафедри «Автомобільний транспорт» розроблено та видано методичні 

вказівки щодо виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт для студентів, що 

навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти. Методичні вказівки містять 

загальні положення щодо організації виконання кваліфікаційних робіт, рекомендації з вибору 

теми кваліфікаційної роботи, наукової та науково-методичної літератури, послідовності 

підготовки та написання кваліфікаційних робіт, вимоги до структури, змісту та обсягу робіт, 

правила оформлення, рецензування, захисту та критерії оцінювання кваліфікаційних робіт.

Експерти відзначають, що методичне забезпечення виконання кваліфікаційних 

робіт бакалаврами за освітньо-професійною програмою «Автомобілі га автомобільне 

господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» відповідає акредитаційним 

вимогам. Експертна комісія підтверджує наявність методичних вказівок з виконання
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кваліфікаційних робіт, які знаходяться у достатній кількості в бібліотеці та на сайті 

ДонНАБА. Усі студенти забезпечені методичними рекомендаціями на 100 %.

6.6. Відомості про бази практики і програми практичної підготовки

Практична підготовка студентів проводиться відповідно до навчального плану та графіку 

навчального процесу згідно з програмою переддипломної практики студентів за освітньо- 

професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт», яка містить загальні вимоги до організації та проведення практики. 

Тривалість практики складає чотири тижні. Метою практики є поглиблення та закріплення 

теоретичних знань з фахових дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів та збір 

матеріалу до виконання кваліфікаційної роботи.

З організації практики на кафедрі виконується наступна робота: розглядаються і 

плануються бази практики з урахуванням кількості студентів, мета і термін проходження 

практики; контролюється укладання договорів підприємств транспорту та інших установ зі 

студентами. На засіданнях кафедри обов’язково обговорюються питання щодо організації 

практики, результати захисту звітів з практики, а також затверджуються звіти керівників 

практики від кафедри.

Базами практики є підприємства автомобільного транспорту та сервісної галузі, у тому 

числі філії кафедри: сервісний центр ТОВ «ЕТС», яке є офіційним дилером компанії УОЬУО 

СЕ в Україні, та СТО ТОВ «К ом панія А лекс». Практична підготовка здійснюється на основі 

укладених договорів та передбачає подальше працевлаштування випускників.

Комісія перевірила і підтверджує наявність програми переддипломної практики, що 

містить необхідні методичні рекомендації щодо мети, задач, календарного графіку проходження 

практики, змісту, засобів контролю, вимог до оформлення звіту, порядку його захисту. Усі 

студенти забезпечені програмами практики на 100%.

Експертна комісія констатує, що методичне забезпечення переддипломної 

практики бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» відповідає акредитаційним 

умовам.
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6.7. Відомості про державну атестацію

Державна атестація якості підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

передбачає захист кваліфікаційної роботи.

Зміст і якість кваліфікаційних робіт відповідають освітньо-професійній програмі 

підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, концепції та програмі 

реструктуризації на автомобільному транспорті України, концепції Державної програми 

реформування автомобільного транспорту, базуються на використанні сучасних інформаційних 

технологій.

Захист здійснюється перед екзаменаційною комісією, яка затверджується наказом по 

Академії. Головами екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних робіт є провідні фахівці 

підприємств транспорту.

6.8. Використання в навчальному процесі комп ’ютерних технологій

Навчальний процес з підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

здійснюється з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання.

Підготовка фахівців базується на концепції безперервної комп’ютерної підготовки 

протягом усього періоду навчання. Вона сприяє систематичному поглибленню теоретичних 

знань студентів та практичних навичок роботи з технічними та програмними засобами ПЕОМ.

Студенти працюють в аудиторіях, обладнаних комп’ютерною мережею Інтернет та 

відповідним програмним забезпеченням. Студенти освоюють особливості локальної 

комп'ютерної мережі, вивчають систему математичних розрахунків, використовують пакети 

прикладних програм, в курсовому проектуванні та при написанні кваліфікаційних робіт. 

Графічна частина курсового проектування та кваліфікаційних робіт оформлюється за 

допомогою програмного середовища АШоСАО; АиІоСАО АгсЬііесШге; АиІоСАО МЕР; 

АиІоСАО Зігисіигаї ОеІаі1іп§; Аиіосіезк 8Ьо\\'сазе. Усі студенти навчаються кваліфікованому 

використанню сучасних антивірусних програм з метою захисту системного та програмного 

забезпечення.

З метою вдосконалення комп'ютерної підготовки майбутніх фахівців на факультеті 

створені локальні комп'ютерні мережі, які об'єднані в корпоративну мережу університеу.

Викладачі кафедри працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення 

дисциплін, розроблено інформаційні пакети' дисциплін. Значну увагу викладачі кафедри 

приділяють підготовці методичних матеріалів щодо забезпечення самостійної та індивідуальної
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роботи студентів, здійснюють впровадження інноваційних методів навчання та інтерактивних 

технологій за всіма видами аудиторної роботи.

Навчально-виховний процес здійснюється з урахуванням досвіду закордонних та 

вітчизняних традицій.

Експертна комісія констатує, що зміст і оформлення навчально-методичного 

забезпечення підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та 

автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» відповідає 

акредитаційним вимогам і є достатнім для забезпечення якісної підготовки фахівців у 

сучасних умовах. Забезпечення фахових дисциплін пакетами прикладних програм 

відповідає сучасним вимогам використання інформаційних технологій у практичній 

роботі майбутніх фахівців.

7. Інформаційне забезпечення навчального процесу

Експертна комісія перевірила рівень забезпечення навчального процесу підручниками, 

навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями з дисциплін навчального плану 

підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», що містяться у власній 

бібліотеці.

Після свого переїзду в м. Краматорськ перед Академією постала задача повного 

відновлення бібліотеки, адже усі бібліотечні фонди ДонНАБА залишились на території, яка 

тимчасово непідконтрольна українській владі. Бібліотека ДонНАБА створена на базі 

відокремленого структурного підрозділу -  Дружківського житлово-комунального коледжу 

(ДЖКК). Фонд бібліотеки ДонНАБА спочатку складався з видань, які були на балансі ДЖКК. 

Протягом трьох років, коли Академія перемістилася до м. Краматорська, її бібліотечні фонди 

були поповнені благодійними надходженнями від інших навчальних закладів, а також 

громадських та неурядових організацій України.

Окрім того, Академія встановила партнерські відносини з Краматорською міською 

публічною бібліотекою (КМПБ), яка знаходиться за адресою: м. Краматорськ, вул. Марії 

Приймаченко, 16. Студенти Академії мають змогу користуватись бібліотечним фондом КМПБ, 

який налічує 333 494 прим., в тому числі: книг -  304 360 прим., періодичних видань -  23 765 

прим., електронних видань -  230 прим., аудіовізуальних матеріалів -  5 139 прим. З них 

українською мовою -  65 972 прим., російською мовою -  264 762 прим. Мається близько 100 

посадкових місць. Бібліотека ДонНАБА та Дружківського житлово-комунального коледжу
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ДонНАБА (м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 37) має площу 250 м2, 37 тис. примірників, 

30 місць в читальному залі.

З 2016 року студенти Академії мають також доступ до бази даних \\''еЬ оґ Зсіепсе, а також 

бібліотеки Міжрегіонального вищого будівельного училища м. Краматорська.

Забезпеченість студентів Академії підручниками та навчальними посібниками становить 

100%. Власна бібліотека Академії разом із бібліотечними фондами Міської публічної бібліотеки 

(м. Краматорськ) та навчальних закладів -  партнерів мають достатню кількість необхідної 

літератури з дисциплін, згідно навчального плану підготовки бакалаврів за освітньо- 

професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт». Студенти через внутрішню комп’ютерну мережу Академії, а 

також завдяки читальним залам мають доступ до інформаційних джерел.

У найближчі декілька років, із поповненням власного бібліотечного фонду Академії 

планується впровадження автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи (ІЛЧІІЛВ або 

аналоги), що дозволить підняти рівень автоматизації як технологічних процесів бібліотеки, так 

і якість обслуговування читачів. В поточний час для пошуку необхідної літератури 

використовується електронний католог видань Краматорської міської публічної бібліотеки 

(Ьпр://1іЬ-кгт.ог§/икг/).

Таким чином, експертна комісія констату є, що забезпеченість студентів ДонНАБА 

підручниками, навчальними посібниками, фаховими періодичними виданнями, 

можливістю доступу викладачів і студентів до мережі Інтернет відповідають вимогам 

щодо акредитації і забезпечують якість підготовки фахівців за освітньо-професійною 

програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт».

8. Наукова робота випускової кафедри та міжнародні зв’язки

Кафедра автомобільного транспорту, яка в якості випускової була відтворена в 

ДонНАБА, приділяє велику увагу, крім навчальної та методичної роботи в рамках підготовки 

бакалаврів та магістрів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство») спеціальності 247 «Автомобільний транспорт», проведенню наукових 

досліджень та залученню студентів до наукової діяльності.

Основними напрямками наукових досліджень на кафедрі є:

- розробка режимів експлуатації транспортних засобів в різних умовах експлуатації;

- дослідження і розробка технологічних процесів виробництва, ТО і ремонту 

транспортних засобів, їх організації;
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- розробка технологічного устаткування для ТО і ремонту транспортних засобів;

- дослідження експлуатаційних характеристик транспортних засобів і їх агрегатів і 

систем.

Після переїзду Академії до міста Краматорська завершується робота над кандидатською 

дисертацію (Кузьмін В.С., Підвищення якості і ефективності обслуговування та ремонту 

автомобілів удосконаленням виробничої інфраструктури підприємства). В.о. зав. кафедрою 

Мастепан М.А. працює над докторською дисертацією.

Організація наукової діяльності кафедри «Автомобільний транспорт» проводиться в 

рамках виконання держбюджетної науково-дослідницької роботи «Розробка методологічних 

основ розвитку виробництва з обслуговування та ремонту автомобілів та будівельних, 

підйомно-транспортних машин», а також відповідно до планів виконання дисертаційних робіт.

За останні 3 роки викладачами кафедри опубліковано 12 статей у наукових журналах і 

збірниках.

Викладачі кафедри активно працюють над залученням студентів до науково-дослідної 

роботи. Студенти приймають участь у всеукраїнських науково-технічних конференціях, 

олімпіадах, виставках, конкурсах студентських робіт.

Експертна комісія констатує, що організація і результати наукової роботи 

випускаючої кафедри «Автомобільний транспорт» сприяють забезпеченню якісної 

підготовки фахівців за освітньо- професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» і повністю відповідають 

державним вимогам акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти.

9. Система забезпечення якості освітньої діяльності і використання випускників

Система забезпечення якості освітньої діяльності ДонНАБА повністю відповідає засадам 

і принципам, задекларованим у Законі України «Про вищу освіту». Згідно із Законом створю

ються нормативно-правові засади діяльності у сфері вищої освіти, спрямовані на її системне 

реформування і, перш за все, на удосконалення системи підготовки фахівців, яка базується на 

«трикутнику знань» (освіта-наука-інновація), щоб стати спроможною динамічно та адекватно 

реагувати на вимоги і потреби економіки, забезпечувати якість знань, умінь та практичних 

навичок осіб, що навчаються, відповідно до міжнародних стандартів якості вищої освіти.

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Академії 

спрямована на здійснення таких процедур і заходів:

1) визначення принципів і процедур забезпечення якості вищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм згідно 

потреб транспортної галузі;
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3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і 

педагогічних працівників академії та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на 

офіційному веб-сайті ДонНАБА та на інформаційних стендах;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 

педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, 

зокрема самостійної роботи студентів за кожною освітньою програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління 

освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти 

та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату 

у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти.

На сьогодні в Донбаській національній академії будівництва і архітектури розроблено 

заходи щодо впровадження культури прозорого та явного забезпечення якості освітньої 

діяльності та використання результатів нових процедур забезпечення якості на прикладі 

іноваційно-орієнтованих європейських університетів.

Експертна комісія констатує, що система забезпечення якості освітньої діяльності 

випускової кафедри «Автомобільний транспорт» сприяє забезпеченню якісної підготовки 

фахівців за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» та повністю відповідає державним вимогам 

акредитації освітніх послуг у сфері вищої освіти.

9.1 Показники успішності

Під час експертизи перевірені показники успішності останніх екзаменаційних сесій з 

охопленням студентів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт». Показники успішності за результатами іспитів відповідають 

акредитаційним вимогам.

У процесі акредитаційної експертизи комісія провела перевірку рівня підготовки 

студентів. Проведені комплексні контрольні роботи (ККР) з дисциплін кожного циклу. ККР 

розроблені відповідно до програм навчальних дисциплін, мають рецензії, критерії оцінювання, 

затверджені в установленому порядку.
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Результати перевірки знань бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі 

та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» свідчать, що 

відсоток абсолютної успішності виконаних завдань з дисциплін, що перевірялись, становить 

100%. Якісна успішність виконання контрольних завдань з дисциплін та середній бал мають 

відхилення в межах допустимих значень.

Результати виконання ККР наведено в таблиці 3.

Таблиця З
Відповідність результатів акредитаційної експертизи результатам самоаналізу

Найменування показників 
успішності

Оцінка за вико
нання ККР під 
час самоаналізу

Оцінка за вико
нання ККР під час 
акредитаційної 
експертизи

Відхилення від 
результатів са
моаналізу (+, -) за 
результатами 
акредитаційної 
експертизи

Цикл загальної підготовки
Д еталі машин

Абсолютна успішність, % 100 100 немає
Якісна успішність, % 50 50 0
Середній бал 3,5 3,63 +0.13

Цикл професійної підготовки
А втом обілі

Абсолютна успішність, % 100 100 немає
Якісна успішність, % 62,5 62,5 0
Середній бал 3,63 3,75 +0,12

А втом обільні двигуни
Абсолютна успішність, % 100 100 немає
Якісна успішність, % 74 50 -24
Середній бал 4,13 3,75 -0.38

Т ехн ічна експлуатація автом обіл ів
Абсолютна успішність, % 100 100 немає
Якісна успішність, % 75 62,5 -12,5
Середній бал 4,13 4,0 -0,13

Експертна комісія констатує, що результати ККР, виконаних студентами, що 

навчаються за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство», під час самоаналізу та під час акредитаційної експертизи, свідчать про те, 

що загальний рівень фахової підготовки студентів є достатнім, показники абсолютної та 

якісної успішності відповідають вимогам акредитації. Відхилення результатів 

експертного вимірювання залишкових знань від результатів самоаналізу знаходяться в 

межах допустимих значень.
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9.2. Якість курсових робіт

Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою 

«Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 

студенти виконують 4 курсових проекти і 2 курсові роботи з дисциплін «Технічна експлуатація 

автомобілів», «Автомобілі», «Автомобільні двигуни».

Рівень виконання і захисту курсових проектів і робіт дозволяє оцінити ступінь 

теоретичної і практичної підготовки студента за освітньо-професійною програмою «Автомобілі 

та автомобільне господарство». Перевірка експертною комісією курсових проектів і робіт 

підтвердила їх актуальність та практичну значимість, об’єктивність оцінок, відповідність змісту 

навчальних дисциплін. Курсові проекти та роботи підготовлені за матеріалами підприємств та 

установ регіону.

Комісією було перевірено 4 курсових проекти і 2 курсові роботи бакалаврів за 2017-

2018 н. р. Розбіжність не перевищує показників акредитаційних вимог.

Результати виконання курсових проектів і курсових робіт наведено відповідно в 

таблицях 4 і 5.

Таблиця 4

Результати виконання курсових проектів студентами спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт»

№
з/п курс Шифр 

акад.гр. П.І.Б. студентів Тема курсового проекту чи 
роботи

Оцінка

на захисті 
КР

за
експер.
перевір

Дисципліна «Технічна експлуатація автомобілів»

1 4 ААГ-20 Жуков М.О. Вантажне автотранспортне 
підприємство

80/С 75/С

2 5 ЗААГ-49 Омельченко С.В.
Удосконалення технічного 
процесу зони ТО та ремонту 
автомобілів

91/А 91/А

3 5 ЗААГ-49 Сторож 0.1. Проект вантажного 
підприємства

74/С 74/С

Дисципліна «Автомобілі»

4 4 ААГ-20 Шевченко А.Ю.
Проектування головної передачі 
середнього моста вантажного 
автомобіля

74/С 74/С

Середній бал 80/С 79 С
Відхилення -1

Голова комісії: Бас К.М.



Таблиця 5

Результати виконання курсових робіт студентами спеціальності 274
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«Автомобільний транспорт»

№
з/п курс Шифр 

акад. гр. П.І.Б. студентів Тема курсового проекту 
чи роботи

Оцінка

на захисті 
КР

за експерт
ною 

перевіркою
Дисципліна «Автомобільні двигуни»

1 5 ААГ-20 Резніков Д.В. Проект автомобільного 
двигуна

92/А 92/А

2 5 ЗААГ-49 Анненко А.П.
Проект двигуна 
внутрішнього згоряння 82/В 82/В

Середній бач 87/В 87/В
Відхилення немає

Аналіз показників виконання курсових проектів і робіт свідчить, що рівень якості їх 

виконання відповідає встановленим вимогам стосовно абсолютної та якісної успішності. 

Об’єктивність оцінок курсових проектів і робіт підтверджується несуттєвою розбіжністю, 

що відповідає вимогам акредитації.

9.3. Якість кваліфікаційних робіт

Державна атестація бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та 

автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» передбачає захист 

кваліфікаційної роботи. Випусковою кафедрою розроблені відповідні методичні матеріали для 

підготовки кваліфікаційних робіт. Тематика кваліфікаційних робіт поновлюється та 

затверджується щорічно.

Експертною комісією перевірено 3 кваліфікаційні роботи випуску 2016/2017 навчального 

року і встановлено, що зміст і якість випускних кваліфікаційних робіт відповідає встановленим 

вимогам, концепції Державної програми розвитку транспорту та базується на використанні 

сучасних інформаційних технологій. Підсумки оцінювання якості кваліфікаційних робіт 

бакалаврів наведено у таблиці 6.

Голова комісії: Бас К.М.



Підсумки оцінювання якості кваліфікаційних робіт бакалаврів

Таблиця 6

Прізвище, ініціа
ли студента

№ прото
колу

Тема кваліфікаційної роботи

Оцінка

за підсумками 
захисту

за експертною 
оцінкою

Гриньов Р. В. ААГ-19

Удосконалення технологічного 
процесу дільниці кузовного 

ремонту
Добре 
85 -В

Добре 
85 -В

Просяник О. В ААГ-19

Організація технічного 
обслуговування вантажних 

автомобілів у м. Бахмут 
(комплексна робота)

Відмінно 
95 - А

Відмінно 
95 - А

Хріпков Б. І. ААГ-19

Організація автосервісного 
обслуговування на ділянці дороги 

м. Бахмут -  м. Костянтинівка
Задовільно 

7 0 - Д
Задовільно 

7 0 - Д

Середній бал Добре 83-В Добре 83-В
Відхилення немає

Експертна комісія констатує, що рівень знань бакалаврів за освітньо- професійною 

програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт», якість підготовки і використання випускників, рівень об’єктивності їх 

оцінювання відповідають вимогам акредитації.

10. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи їх усунення

Після переміщення Академії в м. Краматорськ протягом трьох років були здійснені 

наступні перевірки її діяльності:

- перевірка Відділом контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації управління 

Східного офісу Держаудитслужби в Донецькій області (березень 2017 р.)

- перевірка Міністерством освіти і науки України в рамках Моніторингу діяльності 

переміщених навчальних закладів (грудень 2017 року).

За результатами перевірок зроблені зауваження, які стосуються неповного виконання 

вимог діючого законодавства щодо ведення документації з організації навчального процесу та 

фінансової звітності. Зокрема:

- в порушення вимог п. 4.2 Наказу МОНУ №811 від 10.12.2003 журнали реєстрації 

виданих документів про освіту не пронумеровані та не скріплені печаткою закладу;

Голова комісії: ______^ ____ Бас К.М.
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- завищення або заниження касових видатків у звітах про надходження та використання 

коштів;

- неправомірне посилання на Наказ МОНУ №537 від 19.05.2016 р. «Про затвердження 

Порядку проходження атестації для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та 

періодів навчання в системі вищої освіти, здобутих на тимчасово окупованій території України 

після 20 лютого 2014 року» в «Порядку продовження навчання осіб, які навчалися у вищих 

навчальних закладах, що розташовані у населених пунктах, на території яких органи державної 

влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Зауваження були враховані і недоліки усунені.

11. Загальний висновок експертної комісії

Розглянувши подані матеріали щодо провадження освітньої діяльності, пов'язаної з 

підготовкою бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне 

господарство)* спеціальності 274 «Автомобільний транспорт», стан матеріально-технічного, 

кадрового, навчально-методичного забезпечення; стан науково-дослідної роботи закладу вищої 

освіти Донбаської національної академії будівництва і архітектури експертна комісія 

констатує:

Матеріали щодо акредитації подані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 09.08.2001 № 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» і 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, затверджених 

постановою КМУ від 30.12.2015 р. № 1187.

Система формування контингенту студентів академії за освітньо-професійною 

програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний 

транспорт» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти відповідає вимогам щодо акредитації.

Якісний склад науково-педагогічних кадрів, наявність розробленого навчально- 

методичного забезпечення та інформаційне забезпечення відповідають критеріям щодо 

акредитації підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та 

автомобільне господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт».

Матеріально-технічна база ДонНАБА забезпечує можливість здійснення освітньої 

діяльності і відповідає встановленим вимогам щодо акредитації підготовки бакалаврів за 

освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 

274 «Автомобільний транспорт».

Аналіз таблиці відповідності показників діяльності ДонНАБА щодо акредитації 

підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобілі та автомобільне

Голова комісії: Бас К.М.



господарство» спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» (Додаток А) свідчить про їх 

відповідність акредитаційним вимогам та Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти.

За результатами перевірки експертна комісія вважає за необхідне висловити 

рекомендації, що не впливають на результати перевірки, проте дозволять покращити якість 

підготовки фахівців.

1. В більшій мірі зосередити увагу на посиленні підготовки докторів філософії та 

докторів наук з відповідних наукових спеціальностей з метою підвищення наукового рівня 

професорсько-викладацького складу на випусковій кафедрі.

2. Посилити роботу щодо публікацій наукових праць у виданнях, індексованиих в 

міжнародних науковометричних базах 8сори§ та \УеЬ оГ 8сіепсе.

3. Продовжити роботу з розширення впровадження у навчальний процес технічних 

засобів навчання.

4. Активізувати розробку електронних підручників і навчальних посібників, 

продовжувати впровадження інноваційних методів навчання та інтерактивних технологій за 

всіма видами аудиторної та самостійної роботи.

5. Продовжити роботу з вдосконалення та модернізації лабораторної бази кафедри з 

використанням сучасного електрообладнання та новітніх технологій.

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів і результатів акредитаційної 

експертизи комісія робить висновок про можливість акредитації Донбаської національної 

академії будівництва та архітектури щодо здійснення освітньої діяльності за освітньо- 

професійною програмою «Автомобілі та автомобільне господарство» спеціальності 274 

«Автомобільний транспорт» галузі знань 27 «Транспорт» за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти.
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Голова експертної комісії:
професор кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» 
Національного технічного університету «Дніпровська пряітехніка», 
к.т.н., доцент

Член експертної комісії: 
доцент кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент» 
Вінницького національного технічного університету, 
к. т. н.
З висновками ознайомлений:
Ректор
Донбаської національної академії будівництва та арх■. і \
професор, д.т.н. 

Голова комісії:

Бас К. М.

Цимбал С. В.

В.А. Кравець
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Зведені відомості 
про дотримання Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти 
за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 
на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

у Донбаській національній академії будівництва і архітектури

Порівняльна таблиця 
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально- 

технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

Відповідно до постанови КМУ від ЗО грудня 2015 р. № 1187

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМОГИ 
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

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

2,4 2,66 +0,26

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

30 30 немає

3. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:

1) бібліотеки, у тому числі читального 
залу

+ +

2) пунктів харчування + +

3) актового чи концертного залу + +

4 ) спортивного залу + +

Голова експертної комісії К.М. Бас
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5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків

+ +

6) медичного пункту + +

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

70 100 +30

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

+ +

Щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності

1. Наявність опису освітньої програми + +

2. Наявність навчального плану та 
пояснювальної записки до нього

+ +

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

+ +

Щодо інформаційного забезпечення 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 

наймену
вання

8 +4

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

+ +



зо

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)

50 65 + 15

Кадрові вимоги щодо забезпечення 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 (до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з урахуванням 
педагогічних працівників, які мають вищу 
категорію)

50 81,4 +31,4

2) які мають науковий ступінь доктора 
наук або вчене звання професора 10 10,1 +0,1

3) які мають науковий ступінь доктора 
наук та вчене звання 10 10,1 +0,1

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 роботи за фахом 15 41,5 +26,5

2) практичної роботи за фахом

Голова експертної комісії — ^т С  К.М. Бас
(У
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3. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних занять, 
здійснення наукового керівництва 
курсовими, дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, рівень 
наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням 
за останні п’ять років не менше трьох 
умов, зазначених у пункті 5 приміток

підпункти 
1-16 

пункту 5 
приміток

100

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

+ +

Голова експертної комісії
професор кафедри «Автомобілі та автомобільне 
господарство» Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», к.т.н., доцент

Член експертної комісії
доцент кафедри «Автомобілі та транспортний 
менеджмент»
Вінницького національного технічного університету 
к. т. н.

/ /
З експертними висновками ознайомлений:
Ректор Донбаської національної академії будівництва та 
архітектури,

професор, д .т.н . V'

К.М. Бас

С.В. Цимбал

В.А. Кравець
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про дотримання Державних вимог до акредитації 
освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» зі 

спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

у Донбаській національній академії будівництва і архітектури

Найменування показника (нормативу)
Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення
показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Якісні характеристики підготовки фахівців

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), не менше %
2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної 
та соціально-економічної підготовки:
2.1.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %
2.1.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %
2.2. Рівень знань студентів з 
математичної та природничо-наукової 
підготовки:
2.2.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, %
2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), %
2.3. Рівень знань студентів з професійної 
підготовки:
2.3.1. Успішно виконані контрольні 
завдання, % 90 100 +10

Голова експертної комісії К.М. Бас



Найменування показника (нормативу) 
*

Значення
показника

(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
2.3.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 56,25 +6,25

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)

+ + -

Голова експертної комісії
професор кафедри «Автомобілі та автомобільне 
господарство» Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка», к.т.н., доцент

Член експертної комісії
доцент кафедри «Автомобілі та транспортний 
менеджмент»
Вінницького національного технічного університету, 
к. т. н.

З експертними висновками ознайомлений:
Ректор Донбаської національної академії будівництва та 
архітектури, 

професор, д.т.н .

К.М. Бас

С.В. Цимбал

В.А. Кравець

Голова експертної комісії



Зведені результати виконання студентами комплексних контрольних робіт за освітньо-професійною програмою  
«Автомобільний транспорт» зі спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем

у Донбаській національній академії будівництва та архітектури (експертиза)
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№

з/
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Дисципліна

Результати комплексної контрольної роботи (ККР), отримані 
підчас самоаналізу

Результати комплексної контрольної роботи (ККР), отримані під час 
експертної перевірки
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Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП)*
—

Цикл фундаментальної (природничо-наукової) підготовки (ПНП)*
—

цикл професійної та практичної підготовки (ППП)
1 Д еталі маш ин 8 0 0 4 50 4 50 0 0 100 50 8 8 100 1 12,5 3 37,5 4 50 0 0 100 50 0 0
2 Автомобілі 8 0 0 5 62 3 37 0 0 100 62 8 8 100 1 12,5 4 50 3 37,5 0 0 100 62,5 0 0
3 А втом обільн і двигуни 8 3 37,5 3 37,5 2 25 0 0 100 75 8 8 100 2 25 2 25 4 50 0 0 100 50 0 0
4 Т ехн ічн а експлуатація  

автом обіл ів
8 3 37,5 3 37,5 2 25 0 0 100 75 8 8 100 3 37,5 2 25 3 37,5 0 0 100 62,5 0 0

Голова експертної комісії
професор кафедри «Автомобілі та автомобільне господарство» Національного тех іного 
університету «Дніпровська політехніка», к.т.н., доцент

Член екснертної комісії
доцент кафедри «Автомобілі та транспортний менеджмент»
Вінницького національного технічного університету, 
к. т. н.
З експертними висновками ознайомлений:
Ректор Донбаської національної академії будівництва та архітектури 

професор, д .т.н .

Голова експертної комісії

К.М. Бас 

С.В. Цимбал 

В.А. Кравець



«Погоджено»
Голова експертної комісії МОН 

К.М . Бас
(ініціали та прізвище)

червня______ 2018 р.

за спеціальністю

«Затверджу

Г Р А Ф І К  
проведення ККР студентами, що навчаютьс

__________________274 А втомобільний транспорт

освітньо-проф есійною  програмою
(код і назва спеціальності)

А втомобілі та автомобільне господарство

35
Додаток 1 (Форма 8)

В.А. Кравець
(ініціали та прізвище)

червня______ 2 0 18 р.

(назва освітньо-професійної програми)

Назва навчальної дисципліни Дата та час 
проведення ККР

Навчальна
аудиторія

Навчальні
групи

Кількість
студентів Викладач Експерт

ОКР «бакалавр» (скорочений термін навчання)
Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (ГСЕП)*

—
Цикл фундаментальної (природничо-наукової) підготовки (ПНП)*

—
1 икл професійної та практичної підготовки (ППП)

1. Деталі машин 25.06.2018, 08.°° 1308 АЛГ-20 8 М.М. Кузнецов К.М. Бас
2. Автомобілі 25.06.2018, 09.30 1308 ЛАГ-20 8 Д.В. Савенок К.М. Бас
3. Автомобільні двигуни 26.06.2018, 08.00 1308 ААГ-20 8 Д.В. Савенок К.М. Бас
4. Технічна експлуатація автомобілів 26.06.2018, 09.30 1308 ААГ-20 8 М.А. Мастспан К.М. Бас

* Результати навчання за циклами гуманітарної, соціально-економічної та фундаментальної підготовки для студентів зі скороченим 
терміном навчання перезараховуються у відповідності до результатів, отриманих у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Декан механічного факультету
(назва факультету)

М.М. Кузпецов
(ініціали, прізвище)

К.М. Бас


