Bитяг
з прoToкoлy зaсiдaння кaфедpи MенeД}кNtеIITyTa лoгiстики

J\Ъ18 вlд20.05.202|

Пpисyтнi:
- к.T.II.,.цoцент
Бocняк М.Г' (гapaнт oПП);
- ГoЛoBaциклoвоi кoмiсii (зaвiдyвauкaфедpи),к.e.н. Cмиpнoвa H.B.;
- к.o.н.Iщенкo Л.Ф.;
- .ц.е.н.MaттrкaнцrвaC.o.
Зaпpошенi:
- к.r.н. КpaвveнкoЛ.o.;
. зaвiдyвaч вi,цдiлення<Tpaнспоpтнi технолoгii> Hivoсoвa H.I.;
- гoлoBa циклoвoi кoмiсiТ TpalrcпopTнoiiнфpaстpyкTypи Кpaвuyк Н.B.;
- здoбрaчкa BищoТoсвiти (705 гpyпa) ПеpепелицяA.С.;
- здoбрaчкa BищoТoсвiти (795 rpулa) Кpaсoвськa Л.A.
Пopядок денний:
1. oбгoвopення звiтy ЕГ пpo pеЗyльTaTи пoПеpе.цIlьoТaкprдитaцiйноi rкспrpTизи oовiтньoi
ПpoгpaМи з5849 <<MeнедltсмеIIT
Tpal{сПopTy тa лoгiстики> спeцiaльнocтi 073 кМенеДжMеI{T)
ПrpшoГo (бaкaлaвpськoгo)piвня вищoi oсвiти, нaдalloгo rкспеpтнoЮ гpyпoю.
CлYхaли:
1. Iнфopмaцiю гapaнтa oПП кMенеДжме}ITTpal{спopTy Ta лoгiстики> вiДнoснo звiry ЕГ пpo
pеЗyЛьTaTиIIo[еpеД}IЬoiaкpедитaцiйнoi ексПерTиЗи oсвiтньoi пpoгpaМи з5849 <Mенеджмeнт
TpaнспopTyтa логiстики) сПецiaльностi 073 кМене.цжМент>'
бaкaлaвpсЬкoГopiвня вищoi oсвiти:
- Кpитеpiй 1. ПpoекTyBaIIня тa цiлi освiтньoi Пpoгpaпrи.
Cлaбкi стopoни' нe.Цoлiкита pекoмендацii щoДo yДoскorraлeнНяy кoнтекстi Кpитеpiю 1.
ЕГ: ПpивесTиy вiдпoвiднiсть ПPH-l3 дo oсвiтнix кoмпонент oП.
IIPH.Ii. Cniлкуваmucя в уcнiЙ mа nucbлaoвiй фopлti dеpercавнoю mа iнoзеlwншмu l|oва,]'.u
pеалiзусmbc'I npa вшl<llаdаннi ocвimнiх l<oмnoненm oIIП кMeнedнсtvteнm mpанcnopmу mа
лоzicmuкш>>,як <Укpаtнcькш '|woва (за npoфeciЙнutt,t cnpяJvryвaннялt)>,Iнoзелtна Jv|oва
(cneцкуpc)>' <<Iнoзeлцнсt
J||oва (dля eкoнotпicmiв)>, вшконаннi квалiфiкацiЙнoi (danлolwноi)
poбoma. Акmшвiзуваma poбomу вalшшdачiв no ompшл4al'нIocеpmuфiкаmа вoлodiння iнoземнoto
lwoвotоpiвня 82.
. Кpитеpiй 2. CтpyкTypa та змiст oсвiтньol ПpoгpaMII.
Cлaбкi стopoни' неДолiки тa peкoмендaцil щoДo yДoскoнaЛення y кoнтекстi Кpитеpiю 2.
ЕГ: Pекoмeндoвaнo пеpeГЛЯIIyTи лoгiкy (пopядoк) BIIRЧення ,цеяких oсвiтнiх кoMпoIIеIIT
пpoгp'lМи, a оaMe <Лoгiстикa>>
Ta кУпpaвлiнrrl IIpoцесalrlr i сисTrМaMи BaIITa}книхПеprBеЗенЬ)
(виклaдaroTЬся пapaЛeЛЬнo з фyндalлентaлЬниМи .цисциniriнaми). Тoмy BиBчення зaзнaчeних
дисциплiн y сеМесTpi 1 е неpaцioнaльним y зв'язкy з тишr,щo зaбезпечyIoчи .цисциплiни, якi
пoвиннi Пеpe.цyвaTи ix BиBчен1{Io ще не вивчaлиоя. З Метolo .цoсягIIeння oптиMaлЬних
пpoгpaМHиx pезyльтaтiB IIaBчaннЯ дoцiльним пpедсйвлЯсTЪcЯ cкopoчrння <Кaдpoвoгo
Мrнr,ц)кМеIlTy))'який виклaДaеTЬcЯy 2 семесTpax тa вiдпoвiднo збiльшеннЯ,Чacу .цля iнrпиx
фaxoвихдисциплiп
ocвimнi кoЛInoненma <Лozicmaкb) i <Уnpавлiння npoцеcшмa i cшcmeлца'мa вшнmаilalaх
nepевеЗеныr € нopJ|'шmaвнuJуIa кoл|noнeнmал|a oIIП <Meнeducмeнm mpанcnopmу mа
лozicmшкш,, i iх вuвчення у 1 celwecmpi oбулtoвленe ix взаслlodonoвнювaнicmю, do mozo ilс
ocвimня кoмnoненmа кЛozicmuка,) € базoвoю dля баzшmboхнocmуnнaх ocвimнiх кoмnoнeнm i
fr nepeнeceння на niзнiшi сeмеcmpa с нe лoziчнalч.. ocвimня l<oJvlnoненmакКаdpoвaЙ
лtенеdctсllteнm)>
вшвчa€mbcя у 2 ceмecmpах з npuauнi Гi meлlшmшчнoi cmpукmуpa, лoziка
noбуdoвш якoi nepеdбачас nocmуnoву nidzomoвку зdoбу|вшuiввaщoi ocвima cnoaаmtE do
npoхoderceння нaJwu nepeddшnлoлtно.i (вapoбншaoi) .ilpакmuкa, а mаt<oxtc наnucання

квалiфiкацitlнo'i (Dunлoлtнot)poбoma iз nocлidуtoчaм npflцевЛau|mуваннЯ,]vц
у вidnовidнocmi do
чozo ti вaвчення у 7 ceлlеcmpi с не doцiльншrп.
. Кpитepiй 3. .{oсryп до oсвiтньоi пpoгpalлИТa BизIIaння pезyльтaTiв нaвчaння.
Cлaбкi сTopoни' нeдoлiки тa pекoп{ендaцiiщoдo yДoскoнaЛення y кoнтекстi Кpитеpiю 3.
ЕГ: BiдсщнiстЬ нa oП кМене.цжмеIIT Tpal{сПopTy Ta лoгiстики>>пpaкTики зaстoсyBal{нЯ
aкa.цемiчнoТмoбiльнoстi тa BизнaIIнЯ pезyльтaтiB IIaBчaння, здoбрих y нефopмaльнiй oсвiтi.
Peкoмeнdацii: I. Aктивiзyвaти poбoTy IIa oП <МенеД}кМеIITTpal{спopтy тa лoгiстики> щo.цo
poзBиткyaкa.цемiчнoiмoбiльнoстi тa нефopмaльнoТoсвiти.
Ilpodoвercuma poбomу no узzoderceнню npo?pаJw з ' заttltаdа.lltu ocвimu Кapzaзcmану.
Bcmанoвaml.l 3в'я3кu 3 cеI<mopottц
шкаdелtiчнoi лtoбiльносmi IIАУ dля залуueння зdoбувачiв
ocвimu кoлеdэtcуdo npozpпм сtкоdeмiчнoi лtoбiпьнocmi HАУ.
- Кpитepiй 4. Haвчaння i виклaДaння Зa oсвiтньorо пpoгрaмoю.
Cлaбкi сTopottи' неДoлiки Ta pекol}tендaцiiщoДo y.Цoскoнaлeнняy кoнтекстi Кpитеpiю 4.
ЕГ: Biдсyтнiсть нa oП <Мене.цжМеHT
TpalrсПopTyтa лoгiстики) ПpaкTик aкaдемiчнoi мoбiльнoстi
здoбрauiв. 2. Hевеликa кiлькiсть дoгoвopiв мiжнapоднoi спiвпpaцi iз iнrпими ЗBo.
3. Hе.цостaтня кiлькiсть нayкoBиx зaxo.цiв iз зtlлyчrннЯМ здoбyвauiв oП <Mенедя<мент
Tpal{сПopTy Ta лoгiстики>>. Pекo.,ltенdацit: 1. Poзшиpити спiвпpaщo з вiтчизнЯъIkтNIИ
тa
зapyбiжними ЗBo, ПoсилиTи poбoтy y нaпpямi iнтеpнaцioнaлiзaцii .цiяльнoстi, aктивiзyвaти
пpoцеси зaлyчення отy.Центiв Дo мiх<нapoднoi пpoГpaМи aкaДrмiчнoТ мoбiльнoстi.
2. AктивiзyBaTи IIpoBеДrннясTy.цеIITcькиxкoнфеpенцiй, тренiпгiв, семiнapiв.
Bcmанoвtlmu 3в'я3кu 3 секmopottцакаdeмiчнoi лtoбiльнocmi IIАУ dля залуuення зdoбувачiв
ocвimu кoлedercуdo npozpаlw акаdе'lлiчнoi лloбiльнocmi II,4У. 3 мemoю акmuвiзацii наукoвoniзнавальнoi diяльнocmi зdoбуваaiв вuщot ocвimu, pшшapumu cnекmp наукoвo-npшкmuчнaх i
opzанiзацitlнo-лlеmoDuчнuх захodiв, loкpел'а lшlучama зdoбувшuiв ocвimu do уuаcmi у
BceукpшiнcьКaх mш Miхcнаpodнltх науt<oвo.npакmuчнaх кoнфepенцiЙ за фахottl, mpeнiнziв i
cеlvtiнapiв.Butсllаdсlча.u aкmuвувшma poбomу щodo вuкopuctl'ання cвoiх нaукoвuх зdoбуmкiв у
вuюцсtdаннioК (oбzoвopЮваmuвнeceнi зtпiнu на заcidаннях кафeDpa mа внocamu nocuJtаttня
ншмаmеpiалu у cnaсoк peкo'+tенdoванoiлimepаmуpa).
- Кpитеpiй 5. Контpoльнi зaхo.ци' oцiнroвaння здoбyвaчiв вищoi oсвiти тa aкадемi.rнa
дoбpoнеснiсть.
Cлaбкi сTopoни' неДoлiки Ta peкoмeндaцii щoДo y.ЦoскoнаЛенняy контекстi Кpитеpiю 5.
ЕГ: BiдсyтHЯ еДИНa шкaлa oцiнroвaння кoнтpoльниx зaхoдiв (y МeTo.цичних pекoМell.цaцiях
BкaЗaнo 100 бaльнy [IкaЛy, a пiд uaс зyстpi.ri бyлo визнauilir.o,щo нa Дaниil МоМоIITдiс 4-x бaльнa
шкaлa).
Кpшmepii mо nopяdoк oцiнtoвшння набуmaх зdoбувачеJv|вuщoi ocвima 3нанb mа влtiнь у BCП
ККPФК IIАУD вiDбувасmbcя у вidnoвidнocmi do rloлoercення npo opzанiзацito mа npoвеdeння
nomoчнozo mа ceMecmpoвoao кoнmpoю' зzidнo яl<ozonepedбаненo вuкopacmання 4-х бальнo.i
u|к(UIu oцiнювaння. IIid aаc nepевipкu HMК зi cneцiальнocmi 073 <Mенedercмeнm>на cайmi
кoлedcrcуnodiбнozo nopуurення щodo вшl<opucmання100.бальнot taкалu не вuявЛeнo.
- Кpитеpiй 6. Людськi pесypси.
Cлaбкi сTopollи' нeДолiки Ta рeкoП{eндацiiщoДo y.цoскoнaлeння y контекстi Кpитеpiю 6.
ЕГ: Hayкoвa.цiяльнiсTЬ пpoBoДиTЬсявиклa,цaчaМиДещo нepiвнoмipнo, з piзнoro iнтенcивнiстlo тa
IIе B IIoBIIiй мipi вiДпoвiДaе зaкpiпленим зa ниМи .цисциплiнaм. Зoкpемa, Iщенкo Л.Ф. тpебa
зBrpIr},TиyBaГy нa пi.цгoтoвкy стaтей сaМе y вiдпoвiднoстi з темaтикoIo' зaкpiплениx Зa нr}o
.циоциплiн,Бoсняк М.Г. дoцiльнo пiДгoтyBaTи нaщoвi пyблiкaцii, якi гIoB'язaнi з зaкpiпленими
.цисциплiнaми.Aктивiзyвaти пiдгoтoвкy FIПП пyблiкaцiй y Bи.цaнняхSсopus тa Wеb оf Sсiеnсе.
Pозглянyти МoiкЛиBiсть пpo зaкЛIoчення ДoгoBopiв нa BикoнaннЯ ГoсП.цoГoBipниx нayкoвo.цoслi.цниxpобiт нa зaMoBЛrI{ня.
Batааdачалt кафеdpu у вidпoвidнocmi do вшкoнання лiцензiЙнuх уI|4oвpolu,lшpamu merу|аmaКу
наукoвuх nублiкацiй у вidnoвidнocmi do закpinленuх За нIIfuIudacцanлiн (внеcmu ii nidzomoвку
do iнdaвidуальнozО tulану poбomu вaloшdаaа). У вidnoвidнocmi do наукoвaх iнmepеciв
вatлаdачiв кафeDpu mа mеJ}4аml|кu закpinленttх lit ltuл|a ducцanлiн, poзpoбumu mа
peалiзoвуваma npoваdelcення meл|u нaукoвolo docлidнceння кафedpu на 2021.2022 н.p.

- Кpитepiй 7. oсвiтHс сepеДoBищетa мaтepiaльнi pесypси.
Cлaбкi стopoни' нeДoлiки тa peкoмeндaцii щoДo y.цoскoнaЛeнняy кoнтекстi Кpитеpiro 7.
ЕГ: Bidcуmнi. У BCП кКPФК I{AУ) зaбезпеченo фiнaнсaми тa мaтеpitlЛЬнo-Tехнiчними
pесypсaМи (бiблiотекa, iнtшa iнфpaстpyктуpa, oблaдIIaIIнятoщo) a Taкoж нaBчilIЬнo.МеTo/{ищ{иМ
зaбезпеченням oсвiтньoi пpoгpaмИ ДЛЯ.цoсягненнявизнaчениx оcвiтньoю [poгpaМoю цiлей тa
зaбeзпе.тyе бrзoплaтний .цocTyп
пpoгpaМниx peзyльтaтiв IIaBчaння. BCII (КPФК HAУ)
виклaдaнiв i здoбyвa.riв вищoi oсвiти.Цo вiДпoвiднoi iнфpacTpyкTypи тa iнфopмaцiйниx pесypсiв,
необxi.цних .цля I{aBчaIIня'BиклaДaцькоТтa нayкoвoТ Дiяльнoстi y мaх(ax oсвiтньoi пpoгptlN,{и.
Peкoмeнdoванo. Зa дaнoro oП oсoби з oсoбливими пoщебaми нr IIaBчaIoTьоЯ'пpoTе y
пo.ц€шIЬшoМy необхi.цнo .цoTpиМyBaTися пpoгpaМи З поеTaIIнoГo пpисToсyBalrня чaсTиI{и
IIaBЧaJIЬниx
пpимiщенЬ .цЛястy.Центiвз oсoбливими пoтpебaми.
. Кpитepiй 8. Bшyтpiшнс зaбезпечeння якoсTi oсвiтньoi пpoгpaми.
Cлaбкi сTopoни' неДoлiки Ta peкoМендацii щoДo y.цoскoнaЛенняy кoнтeкстi Кpитepilo 8.
ЕГ: He бyли пiдтвеpдхсенi фaкти фiзитнoi пpисyTl{oстi нa зaсi.цaннях кaфедpи poбoтoдaвцiв з
MетoIo ixньoгo зaJI}Чrння .цo Пpoцесy poзpобки, мoнiтopингy тa пеpioдиннoгo ПоprгJlЯДy oП.
Peкoмeнdуслto: |. Aктивiзyвaти poбoтy iз пpедстaBIIикaMиpобoтoдaвцiв щoдo ix бeзпoсеpедньoi
IIpисyTIioстiнa зaсi.цaннiкaфедpkIrlpуloнoвленнi Ta Bдoскoналеннi oП.
Pобomodсtвцi залуaаIombcя do npoцеcу poзpoбкa, мoнimopaнzу mа nеpеzllяDу ОIIП у якocmi
безпocepеdнix cmеЙюсoлdepiв mа npa nozolercеннi кафedpoto ocвimньo-npoфеciйнoi npolpамa
кMeнеducмeнm mpанcnopmу mа лozicmaкш>. Заnpoшуваma в nodальuloJwу зoвнiшнiх
cmеЙкхoлdepiв на заcidсlння кафеdpu npu oбzoвopeннi oIIIr, namанb якocmi ocвimш moщa
- Кpитеpiй 9. Пpoзopiсть тa пyблi.rнiсть.
Cлaбкi сTopoни' нeДoлiки тa рeкoмeндацii щoДo y.цoскoнaЛенняy кoнтeкстi Кpитеpiю 9.
ЕГ: He в пoвнiй мipi пpедсTaBленo пyблiннo iнфopмaцiro вiд pоботoдaвцiв тa стy,Центiвщoдo
нa.цaниx пpoпoзицiй З y.цoскoнaJIеI{няосвiтньoi пpoгpaМи (тiльки pецензii poботoдaвuiв).
Експеpтнa гpFIa pекoМен.цyr нa сaйтi ЗBo oпpиЛЮДIIIoBaTи
iнфopмaцirо вiд стейкxoл.цеpiвпpo
нaявнiсть пpoпoзицiй y.ЦoсконaлrннЯ oП, a Taкox{ pеЗyльTaTиpraгyBaння нa .цaнi пpопoзицii.
Hopмaтивнo-пpaBoвa бaзa кoЛеДжy poзмiщенa B xaoT}IЧнoМy ПopяДкy i пoщебye
cTpyкTypoBalloгopoзмiщення.
Hаnpaкiнцi 2020-2021 н.p. буdе npoвеdeнo анкemування вunуcкнaкiв mа nomeнцiЙнaх
cmeЙкхoлdеpiв (poбomodавцiв) З .шеmoЮ вuЗначeння cuJlbl'uх i cлабкuх cmopiн oIIП
кMeнedercлteнmmpаrtcnopmу mа лozicmuкuD. Bul<llаdачалtu кофedpa cniлънo З t|po2p0J||icmамu
кoлеdarcуnpoвodambc'fl cmpукmуpування iнфopмацii на cmopiнцi кафedpu на cаЙmу кoлеdlcу,
ii oнoвлeння mа donoвнення.
Pirпення:
- BpaхoByBaTизayвa}кення,Bиклaденi y звiтi ЕГ пpo prзyЛьTaTипoпеprднЬoi aкpедитaцiйнoi
експrpTизи oсвiтньoТ ПpoГpaМи з5849 кMенеджмент Tpal{сПopTy Ta лoгicтики>>
спецiaльнoстi 073 кMeнеДlкмент) Пеpшoгo (бaкaлaвpськoгo) piвня вищoi oовiти тa
iх. oзнaйoМиTи виклaдaнiв, щo пpиймaloTЬ yчacTь y oсвiтньoМy пpoцесi зa Дaнoro
УcУIIУTk|
oП, з pirпeнням циклoвoi кoмiсii в uaстинi, щo сToсyrтьcя ix.
Peзyльтaти гoЛoсyBaIIня:
Зa - 9 oсiб, пpоти _ 0, yтpим ыlиcя _ О.
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H.B. Смиpнoвa

