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Пpисvтнi:
- к.T.II.,.цoцентБoоняк М.Г. (гapaнт oПП);
. ГoЛoBa циклoвoТ кoмiсii (зaвiдyвa.r кaфедpи), к.r.н. Cмиpнoвa H.B.;

.
-

к.е.н.IщrнкoЛ.Ф.;
Mаrrткaнцевa
C.o.
.ц.е.н.

Зaпpoшенi:
- к.r.н.Кpaв.rrнкoЛ.o..;
- зaвiдyвaчвi.ц,цiлення
кTpaнспopтнiтехнoлoгii>Hi.roсoвaH.I.;
. гoлoBaциклoвoiкoмiсii TpaIIспopTIIоТ
iнфpaсщyкTypиКpaвuyкH.B.;
- здoбyвaчкa
BищoТoсвiти(705гpyпa)ПеpепелицяA.C.;
- здoбyвaчкa
BиЩoioсвiти(795гpyпa)КpacoвськaЛ.A.
Порядок денний:
1. oбгoвоpення звiтy ГЕP пpо pезyЛЬTaTиaкpr.циTaцiйнoТrкcIIеpTизи oсвiтньoi пpoгpilми З5849
кМене.цжмент Tpal{сПopTy Ta лoгiстики> cпецiaльнoстi 07з кМeне.цжмент> пepшoГo
(бaкaлaвpськoгo)piвня вищoi oсвiти.
2.Пpo pезyЛЬTaTинayкoвoi poбoти кaфедpи, aнaлiз poбoти секцii нayкoBoгo тoBapистBaкoлеДх(y
кЕкoнoмiкaTa yПpaBлiння>>
зa2020-2О2|н'p.
3. Пpo pеЗyЛЬTaTиoпитyBaIIня (aнкетyвaння) BиПyскникiв 795 гpyIIи i здoбyвa.riв вищoi oсвiти
705 гpyпи щoДo змicтy oсвiтнix кoмпoнеI{Tiв (нaзuaлЬниx Дисциплiн) oПП <<Менеджмeнт
TpaIIсПopTy Ta логiотики> Ta BизI{aчення piвня зaдoвoленoстi BикJIaДaнн,IМ IIaBчaлЬних
.циcциплiнзa дpyгий сеMесTp2020-202I н.p.
Cлyxaли:
1. Iнфopмaцiю гapaнтa oПП <MенеДжмеIITTpaнсПopTy Ta лoгiстики> вi.цноснo звiтy ГЕP пpo
prЗyлЬTaTи aкpе.циTaцiйнoiекспrpTизи oсвiтньoi Пpoгpilми З5849 кMене,цжмент Тpaнcпopтy Ta
лoгicтики> спецiaльнocтi07З кMeнr.цясмент>бaкaлaBpсЬкoгopiвня вищoi oсвiти:
. Кpитеpiй 1. ПpoектyBaIIня тa цiлi oсвiтньoi Прoгpa}tи.
Cлaбкi стopoни' неДoлiки Ta pекoпteндaцii щoДo yДoскoнaЛeння y кoнтекстi Кpитеpilо I'.
PекoмендyrTЬся зaбезпrчити .цocягнrння ПPH вiДпoвiДнo .цo CBo зi спецiaльнoстi 07з
Mене.цжмеrITTa caМoi oП oбoв'язкoBиМиoК iз ypaxyBal{ням ix TrмaTичIIoгoнaIIoBI{ення.
3а piшенням аdлtiнicmpацii кoлеЙrcу на noвmopну сtкpеDumацiю nodшсtпьcя oII mеpлriнoлt
навчання 3 poкш 10 лlicяцiв, в якiЙ забезnечeнo docяzнeння IIPH oбoв,язкoвшмtl oК.
BaзначeнuЙ ГEP нedoлiк обулloвленшЙnidzomoвкoю За cl<оpoченuЛ'Inepл|iнolwнавчанItfl.
. Кpитеpiй 2. CтpyкTypa тa зшriстoсвiтньoi пpoгpаlии.
Cлaбкi стopoни' педoлiки та peкoмендaцii щoДo y,ЦoскoнaлеHIIяy кoнтекстi Кpитеpiю 2.
PекoмендyстЬсЯ pозpoбити oП вiдпoвiДнo дo CBo зi спецiальнocтi 073 Мeнe,цжмент обоягoм
240 кpeдитiв тa пoвнoцiнно сфopмyBaTи IIpoцrДypy ПepeзapaхyBaннЯ кpодитiв iз диплoмa
МoЛoдшoгoспецiaлiстa вiдпoвiд{o.цo CBo. PекoмендyrTЬcяI{aJIr)книМ
чинoМ BoсTи
iндивiдyaльнi нaвчaльнi плaни здoбрa.liв oсвiти iз ypaхyвaннЯМ yсiх вимoг дo iндивiдyzrльниx
щaeктоpiй ik нaвчaння.
ОП вidnoвidнo do СBО зi cneцiальнocmi 073 Meнedмclweнm oбcяzoltl 240 кpеdumiв poзpoблeна
mа тшmвepdнсeна в уcmанoвЛеI'oJ||уу кoлederci nopяdку щe у 2019 poцi mа nеpe?лЯdасmьcя
кoerceнpiк
Peкolшeнdуваmшаdлliнicmpацii кoлedнcу nеpеanЯнуmu mа noвнoцiннo cфopлtуваma npoцеdуpу
nеpеlаpахува|tня кpеdamiв iз danлoлtо lvtoлodu,tozocneцiаllicmа вidnoвidнo do CBo.
. Критepiй 3. fioсryп Дo oсвiтньoi пpогpa|{ИТa Bизнaння
резyЛьTaTiв нaвчaння.
Cлaбкi сTopoни' пeдoлiки тa pекoмендaцii щoдo yДoскoнaЛeння y кorrтекстi Кpитеpiю 3.

PекoмендyrTЬcя ДoПoBIIиTиПpaвилa пpийoмy нa нaBчaI{HЯДЛЯздoбyття вищoi oсвiти дo ЗBo
тaблиЦями iз детaльнoro iнфopмaцiеro щoДo спецiaльностей, освiтнiх пpoгpaМ Тa кoнкypcниx
пpопoзицiй вiдпoвiдt{o Дo Умoв пpийoмy MoH Укpaiни.
PeкoмeнdувшmupoЗuшнуma цe namання npuЙлtальнiй кoлticii кoлedeку.
. Кpитеpiй 4. Haвчaння i виклaдaнIiя Зa oсвiтньorо ПpoгpaМoю.
Cлaбкi сTopoни' неДoлiки Tа prкoмендaцii щoДo y.цoскoнaЛrння y контекстi Кpитеpiю 4.
PекoмeндyrTЬcя poзBиBaTи aктивiзyвaти мbкнapoдHy aкa.цемi.rнy мoбiльнiстЬ Ta Зaлr{ення
здoбрa.riв .цoнayкoвиx ДoслiдженЬ, poзшиpиTи BикopисTaння нayкoBиx здoбщкiв виклaдa.riв y
виклaдaннi oК.
Bcmанoвшmll 3в,,я3l<u3 cекmopollt акаdeмiчнoi tуtoбiпьнocmi IIАУ dля залунeння зdoбувачiв
ocвimu кoлeduсу do npozpшм акаdeлцiчнoi мoбiпьнocmi HАУ. З меmoю акmaвiзацii наукoвoniзнавсlльнo.idiяльнocmi зdoбувшнiв вuщoi oсвima, poЗшupamu сnекmp наукoвo-npакmaчнuх i
opzанiзацiЙнo.меmodaчнuх захodiв, lol<peJwa lшlучаmu зdoбуваuiв ocвimш do уaаcmi у
Bcеукpа|iнcbкuх mа Miхcнаpodнtlх наукoвo-npакmuчнuх кoнфеpенцiЙ за фахoltl, mpeнiнziв i
ceмiнаpiв. But<ltшdачаJ|/t
аI<muвуваmupoбomу щodo вuкopucmання cвoi* наукoвaх зdoбуmкiв у
вanglаdаннi oК (oбzoвoptавamu внеcенi зtуtiнuна зaсidаннях кафеdpa mа внocama nocшЛання
нa маmepiалш у cnucoк peкoмeнdoванoi лimеpаmуpa).
.
Кpитepiй 5. Кoнтpoльнi зaходи, oцiнroвaння здобyвa.riв вищoi oсвiти тa aкaдeмi.rнa
дoбpонеснiсть.
Слaбкi сТopoни' неДoлiки Ta prкo}|ендaцii щoДo y,цoскoнaЛrння y кoнтекстi Кpитеpiro 5.
PекомендyrTЬся yзгo.циTи BикopисTaIIня шIкaл oцiнтовaння здoбyвaнiв oсвiти y нopМaTиBIIих
лoкyментa 3Bo.
Peкoмeнdу €mbcя аdlwiнicmp а цiii кoлedilсу p 03?JIянуmшцe nшmання.
. Кpитерiй 6. Людськi pесypси.
Cлaбкi сTopoни' нeДoлiки тa pекol}|ендaцiiщoДo y.цoскoнaЛенняy кoнтекстi Кpитepiю 6.
Pекомендy€TЬся aктивiзyвaти пyблiкaцiйнy aктивнiсть HПП y Bи.цaIIняХ,Щo iндексyloться y
Sсoрus тa Wеb of Sсiеnсе з ypaхyBal{нЯМTеМaTикix oК.
Bшt<llаdачалtкафedpu у вiDпoвidнocmi do вaкoнання лiцeнзiЙнaх уJ||oвpвшapumш meJу'аmuку
нaукoвaх nублiксtцiй 3 уpахувшнIlЯл|meшаmuк закpinлeнuх За нuлцa oК.
. Кpитеpiй 7. oсвiтн€ сepeДoBищеTa мaтеpiaльнi pесypси.
Cлaбкi сTopoни' недoлiки Ta pекoшIендaцilщoДo yДoскoЕaЛeння y кoнтекстi Кpитерiю 7.
Biдсyтнiсть здобyвaнiв з числa oсiб з oсoбливими oсвiтнiми пoтprбalли нr r пiДстaвoro .цля
BиIIpaBДaннЯЕeнaJlеxtнoТyвaги uи вiдстaв aHHЯУ pеaлiзyвaннi пpoгpaмИ aДaIITуBaHня
ЗBo ,цoциx
пoтpеб. PeкoмендyсTЬся нa.цaTинaJIеяtHyyBaГy pеaлiзyвaнню згaдaнoi y ЗBo пpoгpaМи.
Peколtенdуemьcя аDttliнicmpа цii кoлedilсу p Йanянуma це n umанItfl.
- Кpитеpiй 8. Bнyтpiшнс зaбeзпеченllя якoсTi oсвiтньoi пpoгpaми.
Cлaбкi сTopoни' неДoлiки Ta pекoМeндaцii щoДo yДoскoнaЛrння y контeкстi Кpитepilo 8.
PекoмендyсTЬся BкЛIoчиTиy poбo.ry гpyпy iз poзpoбки Ta yдoскoнilленнЯ oП здoбyвaчiв oсвiти
(вклrouенi .цo ПporкTy oГI нa 2027 piк), poботoДaвцiв Ta IIpeдсTaBникiв opгaнiв Cтy.Цeнтськoгo
caМoBpядyBallня,нaДaTиiм пpaвa тa певний сTaтyс в цiй гpyпi нopмaтивниMи.цoкyМeнTaМиЗBo.
Pекoмeнdувamш аDмiнicmpацi:i кoлedercу polulянуmш цe nшmання mа уpe?улюваma
вidno вidн alшa нoplflаmшвнaл|u dolglмeнmаlvtu.
. Кpитеpiй 9. Пpoзopiсть тa пyблiчнiсть.
PекoмендyсTьcя нaЛrж}IиM tIиI{oМ пyблiкyвaти iнфopмaцiro пpo oП: нa веб-стopiнцi ЗBo
hф://kk.nau.edu.ualartic|ell70 вiдсщня oI7 2О20 PoкУ, зa покJIикaнняМ 2020 poку вiдкpивaeться

oII2019poкy.

oII 2020 poку _ цe oП 2019 poку З внеcенaJ}'aDo неi зlуtiнамa зzidнo вcmaнoвЛенotу кoлedлсi
np o цedуpi. Iloлluлка у cун ен а.
Pirпeння:
* BpaхoBув,aTИ зayвaженн'l, виклaденi
У звiтi ГЕP пpo prзyлЬTaTи aкprдитaцiйнoТ
експepTиЗи освiтньoi Пpoгpaми з5849 <Meнeджмент тpaнсПopTy Ta лoгiстики>
cпецiaльнocтi 07З <МенедIкмеIIT) пrpшoгo (бaкaлaвpськoгo) piвня вищoТ oсвiти, тa

yсyl{yтиix. oзнaйoМиTивиклaДaчiв,щo пpиймaloTЬyЧaсTьy oсвiтньoМyпpoцесiзa.цaнoro
oП, з pirшеннямциклoвoТкoмiсii в нaстинi,щo сTocyrтьсяiх.
Pезyльтaти гoлoсyBaнHя:
Зa _ 9 oсoби, пpoTи _ 0, yтpимaлися _ 0.

2. Iнфopмaцiro гoлoBи циклoвoi кoмiсiТ (зaвiдyвa.raкaфедpи) менеджMrнTy тa лoгiстики
вiднoснo:
- pеЗyльTaтiвнayкoвoi poбoти виклaдaнiвкaфедpизa 2020-202Тн.p.:вuклаdачалtu
кафеdpu
onублiкoванo mакi наукoвi маmepi алu
О к.ttLн. doцeнm Бocняк M.Г.:
y' Бoсняк M.Г., Смиpнoвa H.B., Baсильченкo P.o. Пpoблеми
кaДpoBoГo МенеДжМeнTy
пiдпpисмствa. Люduна i кoсл,toс..мaтepiaли ХХIII Мiжнapoднoi мoлoдiжнoi нayкoBo-пpaкти.rнoТ
кoнфеpенцii({нiпpo, |4-16 квiтня 202I p.). [нiпpo, 202|. C. (0,1 д.a.)
. к,е.н. Cмapнoва H.B.:
r' Cмиpнoвa H.B. Евoлloцiйний aспект тpaнсфopмaцii екoнoмiчних iнтеpeсiв лIo.цстBaЯк
cкЛa.цoBa зaгaлЬнoцивiлiзaцiйнoгo пpoгpесy. ,\epэюава mа pеzioнu' Сеpiя: Eкoнoлliка mсt
nidnpuсlwнuцmвo.2020.
No4 (115).C. 6-9 (0,4Д.a.)_ Indех Copеrniсus Intеrnational
{ СмутpнoвaH.B. Евoлroцiйний aспект BикopисTaIIIIяTехнoЛoгiчнoгo спoсoбy виpобництвa.
Jt3 (120). С.9з-96 (0,3 л.a.) _
flеpэюаваmа pezioнu. Сеpiя: Eкoнoлtiка mа nidnpuсл/tнuцmвo.202т.
Indех Coperniсus Intеrnational
/ Смиpнoвa H.B. Пoеднaння отилiв спiлкyвaння: oПTиМ€lJIьний вapiaнT дJUI пiдпpиемствa.
Люduна i кocмoc: мaтеpiaли ХХIII Мiжнapoднoi мoлодiжнoi нayкoвo-ПpaктиuнoТкoнфеpенцii
({нiпpo, 14-1,6квiтня 2021 p.). {нiпpo, 202|. C. (0,1 д.a.)
{ СмиpъloвaH.B. Кopпopaтивнa кyлЬTypa opгaнiзaцiТ: oсIIoBa стzlЛoгo
фyнкцioнyBal{ня.
Люduна i кoctиoc: мaтеpiaли ХХIII MiжнapoднoТ мoло.цiжнoi нayкoBo-пpaктиннoi кoнфеpенцiТ
([нiпpo, 14.|6 квiтня 2021 p,). [нiпpo' 2021l.С. (0,1 д.a.)
y' Cмирнoвa H.B. Свiдoмiсть
oсIIoBa лroдськoi Дiяльнoстi. Авiацiя, npoмucлoвiсmь,
суcпiльcmвo: мaтеpiaли II Мiхснapoднoi нayкoвo-[paкти.rнoi кoнфepeнцii (Кpеменlук,12 TpaBIIя
20|2 p.).Кpeменuyк,202I. С. 494-497(0,2д.a.)
y' Бoсняк М.Г., Cмиpнoвa H.B., Baоильченкo
P.o. Пpoблеми кa,цpoBoГoМенeДжмеI{Ty
пiдпpисмствa. Люduна i кoclvtoс;мaтеpiaли ХХШ Мiжнapoднoi мoлoдiхснoi нayкoBo-[paктиvнoТ
кoнфеpенцii({нiпpo, |4-16 квiтня 202| p.).!нiпpo, 202I. С. (0,1д.a.)
О Kе.I!. Iщeнкo

Л.Ф.:

y' Iщенкo Л.Ф., Кpaсoвськa Л.A. Aнaлiз
BIIлиByiнвестицiй нa пiдпpисмсTBaМaлoгo бiзнесy.
Авiацiя i кoclt,toнавmuКа: мaтrpiaли ХII BсеyкpaiЪcькoi мoлoдbкнoi нayкoвo-пpaктиннoТ
(Кpивий Piг, 19 квiтня 2О2| p.).Кpивий Pir,2020. С,35
кoнфеpенцiТ
y' Iщeнкo Л.Ф., Чеpнявоькa B. Aнaлiз впливy
iнтолектyaлЬнoгo пoтенцiaлy нa дiяльнiсть
пiдпpиемствa. Авiацiя i кocлloнавmuка: мaтеpiaли ХII BоеyкpaТнськoi мoлoдixtнoi нayкoвoIIpaкTиЧI{oiкoнфеpенцii(КpивийPiг,
19квiтня202Ip.).КpивийPtг,2021.С.З7.
. к.е.н.Кpавaeнкo Л.o.:
/ Кpaвченкo Л.o. Mетoдинне зaбезпечrння щoДo пpoBеДrння внyтpilпньoгo aуДklTУ з
Мoне.цжМентyякoстi нa пiдпpиемствi: I{aBчitлЬнийпoсiбник. МикoлaiЪ: ФoП [ШвецьM.B.' 2020.
194 c.
/ Кpaвченкo Л.o., Бapський ['. Кoнцептyaльнa MoДrЛЬ лoгiстичнoгo МrнеДжМrнTy
пiдпpиемствa. Облiк, аналiз i ауdum як iнфopмацiйна cuсmе.n4аdля eкoнoмiчнoi бeзnекu
nidnpueмcmва в кollkуpенmнoму cepеdoвuщi. Maтepiaли Bсеyкpaiнcькoi Hayкoвo.пpaкти.rнoi
iнтеpнет-кoнфеpенцiТ(MикoлaiЪ, 2020 p.). Микoл aiв, 2020.
/ Крaвченкo Л.o., Бoндapенкo o. Cистемний пiдxiд yпpaвлiння зoвнiцrньoекoнoмiчнolo
Дiяльнiстro нa пiдпpиемствi. Облiк, аналiз i ауdum як iнфopл,tацiйнаcucmелпаdля екoнoмiчнoi
безnекu nidnpuсл,tcmва в кoнкуpеIumнo^4уcеpеdoвuщi. Мaтеpiaли BоеyкpaiЪськoi Hayкoвo.
IIpaкTичIIoiiнтеpнет- кoнфеpенцiТ(Mикoлaiв, 2020 p.). Mикoл atв, 2020.

r' Кpaвченкo Л.o., Кopнiенкo o.. Лoгiстичний пi.цхiд щодo блaгoyтpilo сiльськoТ мiсцевoстi.
Облiк, анш,tiз i ауdum як iнфopл,tацiйна cucmeма dля eкoнolvtiчнoi безnекu nidnpueJ.4сmвав
кoнкуpенmнo]|4у cepedoвuщi. Мaтеpiaли BсеyкpaiЪськoi Hayкoвo-пpaктиuнoi iнтеpнеткoнфеpенцii (МикoлaiЪ, 2020 p.). Микoл aiв, 2О20.
. d.е.н. Mаu,lксlнцeва C.o.:
/ Мaшrкaнцевa C,o. Мoнiтopинг ефективнoстi .цiяльнoстi пiдпpисмстB Tpaнспopтнoi гa.пyзi
pегioнy. Укpаiнcькuй
ЭlсуpttсlЛnpuклаdнot eкoнoмiкu. Nq 1. 2020. С.II5-1.22 _ Indех
Copеrniсus
y' Marшкaнцевa C.o. Hayкoвi зacaДI4iнститyuiйнoгo pеГyЛIoBaIIнЯpoзBиTкy тpaнспopтнoТ
гaлyзi pегioнy. Бiзнеc-Hавizаmop.Bипyск J\Ъ2 (58). 2020. С. 4\-45 - Indeх Cоperniсus
y' МaIпкaнцевa C.o. Iнтегpaцiйнi aспекTи poзBиTкy МyЛЬTиМo.цtlЛьнихкoнтейнеpних
IIеpеBезеньв УкpaТнi. Mopcьке npавo mа лlенedэюivtенm:
eвoЛюцiя rnа сунаcнi вuюluкu: мaтеpiaли
ХIV Мiхснapoднoi нayкoBo-пpaкти.rнoТ
кoнфеpенцii (oдесa, 9-10 квiтня2020 p.). Bип. 14. oдосa:
HУ кoMAь2020. C. 146-150.
y' МaIпкaнцeвa C.o. Iнвеcтицiйнo-iннoвaцiЙтlиiт poзBиToк тpaнспopTl{oТ галyзi B yl!{oBaх
екoнoмiчниx тpaнофopмaцiй. Суcniльcmвo, екoнoл4iка, npавo: mеopiя, мemodoлoziя, кoнцenцit
poЗвumКу pezioну: мaтеpiaли II Мiжнapoднoi нayкoBo-пpaктиuнoi кoнфеpeнцii (Киiв, 7-8
лIoToгo2020 p.). КиiЪ, 2020.C.1'02-104.
- aнaлiзy poбoти секцiТ нayкoBoгo ToBapисTBaкoЛе,ц)кy<Екoнoмiкa Ta yIIpaBлiння>зa 2020202I H.p: у poбomi cекцii у 2020-202I н.p' npuйнялu учасmь mакi зdoбуванi ocвimu,
onублiкувавшu mеЗu donoвidi у збipнuку маmеpiалiв XII Bceукpаtнcькoi мoлodiэюнot
наукoвo-npакmuчнotкoнфеpенцitкАвiацiя mа Кocj|4oнавmuка
)):
- Bаcaльченкo P.О. Пpoблеми кaДpoBoГoМенr.цжМrнтyпiдпpиrМсTBa.Авiацiя i кoclvtoнавmuка:
мaтеpiaли XII Bсеyкpaiнськoi нayкoBo-ПpaктиuноiкoнфеpенцiТ (нayкoвi кеpiвники: к.т.н.'
Бoсняк M.Г., к.е.н. Cмиpнoвa H.B.);
.цoцeI{T
. Пepenелaця А.С. Cтpaтегiя дoбpoякiснoстi в кoнтекстi пpибщкoвoстi пiдпpиeМсTBa.Авiацiя i
кocJv|oнавmuка:NIaТepiaлиХII BсеyкpaiЪськoi нayкoBo-пpaктиuнoТ кoнфеpенцii (нayкoвий
кеpiвник:к.е.н.Cмиpнoвa H.B.);
. IIIульzа B.I. Лтoдcькi потpеби _ oсIIoBa poЗBиTкy пpo.цyктиBIIиx сил сyспiльствa. Авiацiя i
кoc.^4oнавmuка:NIaTepiытиХII BсeyкpaiЪськoi нayкoBo-Пpaкти.rнoТкoнфеpенцiТ (нayкoвий
кеpiвник:к.е.н.Cмиpновa H.в.)'
. Кoльчак H.B. opieнтaцiя лro.цськoi пpaцi: цiннiснa оклa,цoBa.Авiацiя i кocмoнавmuКа:
мaтеpiaли ХII Bсеyкpaiнськoi нayкoвo-пpaкти.rнoi кoнфеpенцii (нayкoвий кеpiвник к.o.н.
CмиpнoвaH.в.)'
- Кpаcoвcьксt Л.А. Aнaлiз BплиBy iнвестицiй в пiдпpиеМсTBa МaЛoгo бiзнeсy. Авiацiя i
кocfuIoнавmuКa..
МaTepiaли ХII BсеyкpaiнськоТ нayкoвo-пpaктиvнoТ кoнфеpенцiТ (нayкoвий
кеpiвник:к.е.н.Iщенкo Л'Ф.);
- Чepнявcьксl B.o. oоoбливoстi iннoвaцiйнoго Мене.цxtМеHTy пiдпpиемствa. Авiацiя i
кoсJ|,Ioнавmuка:N|aTepialм ХII BсеyкpaiЪськoi нayкoBo-пpaкти.rнoi кoнфеpенцiТ (нayкoвий
кеpiвник:к.е.н.Iщенкo Л.Ф.).
Рirпення:
- rlpиЙняти .цo yBaГи неoбxi.цнiсть i вaжливiсть нayкoвoi poбoти виклaдaнiв пiд чaс
пiдгoтoвки оrlaсних фaхiвцiв y якoстi бaкaлaвpiв зi спецiaльнoстi 073 кMенедх(мeIIT);
- ПpoДoB)кyвaтинaдaлi poбoтy з oбдapoвaнoю мoЛo.ц,цro
тa пyблiкyвaти peзyлЬтaти Bлaсних
I{ayкoBих дoслiдrкень У фaxовиx нayкoМrTpичниx Bи.цaнняx .Ta пpиймaти yчaсTЬ y
кoнфеpенцiяxзa фaxoм.
Pезyльтaти гoлoсyBaIIня:
Зa-9 oсоби,пpoTи_ 0, yтpимaswтcя_О'
3. Iнфopмaцiro Бoснякa М.Г., гapaIITaoПП кMене.цжМент тpalrспopTy тa лoгiсTики), вiднoснo
aнaлiзy oпиTyBaI{ня(aнкетyвaння) Bипyскникtв 795 гpyIIи i здoбyвa.riв вищoi oсвiти 705 гpyпи зa

ocвimнiх
Дpyгий сеМесTp 2О20-2О2| н.p.: 3 мemoю вuЗначенttяpiвня ЗаdОвoЛеllocmilJ|niсmoJv|
кoллпoненmiв(навvальнt'м ducцuшiн) mа вuклаdан|1яfu'I1авчаЛьнuхducцunлiн вunуcкнuкаtи i
зdoбуванам nponoнувсlЛoсявidnoвicmu вidnoвidнo на 29 i 16 пumань, pеЗуЛьmаmuвidnoвideй на
якi cвidчаmь npo вucoкuй piвeнь заdoвoлeнocmi вunуcкнuкiв зtиicmoл,tОIIП mа зdoбуваviв вuщoi
ocвimu _ зtуticmoм mа вuклаdанняrи mаКLlх' ocвimнiх кoльnoненm як <Cамoмeнеdэюменm>,
кfеpэюавне mа pеzioншlьне упpавлiння>, кУnpавлiння якicmlo на mpанcnopmill, кУnpавлiння
cucmeJИaмui npoцеcалtu ванmа'юн|]х nepевеЗень>,<Teopiя opzанiзацii>, кПpoeкmнuй аналiз>>,
кIнoзеtlцнал,toв
а (cneцкуpc)l.
Piшення:
- BpaхoByloчи pезyлЬTaTи aI{кrTyBaIIняпoтенцiйних poбoтoдaвцiв, випyокникiв i висoкi
пoкitзники piвня зa,цoBoЛrнoстiздoбрaчiв вищoi oсвiти змiстoм Ta BикJIaдaI{нямoсвiтнix
кoмпoнrIITiв (нaвuaлЬних Дисциплiн) тa вiдсщнiстro пpoпoзицiй щoдo ix yдoскoнaлlння'
BBa}кaTиoсвiтнi кoМпoнеIITиTaкиMи' щo r aкTyaльниМ Ta щo oП не пoщeбyе BI{еcення
змiн; в нaсTyIII{oMyllaBчzrЛЬнoМypoцi пpoвесTи пoBTopIIеaнкеTyBaI{I{яBиIIyскникiв oП
пiсля ix пpaцевлaIIITyBaI{ня.
Peзyльтати гoЛoсyBaIIня:
Зa_9 oоoби, rrpoTи _ 0, yтpимaлися _ 0.
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