
 
 

 

 

 
ПРОГРАМА 

акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи  
 
1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 

під час «онлайн-візиту»до закладу вищої освіти (далі – ЗВО)з метою проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як 
для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою 
як експертної групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма акредитаційного «онлайн-візиту» фіксується в інформаційній системі 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної 
справи. 

 
2. Загальні умови роботи експертної групи 
2.1. ЗВО обов’язково оприлюднює програму онлайн візиту. 
2.2. Керівник експертної групи є відповідальний за дотримання погодженого плану та 

погодження з ЗВО відхилень від нього при необхідності. 
2.3. Гарант ОП відповідальний за забезпечення присутності фокус груп згідно погодженої 

програми онлайн візиту. 
2.4. При запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має наголосити учасникам про 

потребу відео зв’язку. 
2.5. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та 

правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках включаючи 
стейкхолдерів. 

2.6. ЗВО забезпечує присутність осіб на онлайн зустрічах, визначених у розкладі онлайн-
візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.7. Всі дистанційні зустрічі підлягають обов’язковому відеозапису, який ведеться експертом 
і є виключно для внутрішнього використання Національним агентством і не пересилається третім 
особам. Про що необхідно попередити всіх учасників фокус груп. 

2.8. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.9. У розкладі онлайн-візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити 
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.10. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО обов’язково публікує в 
себе на офіційному сайті та інших своїх інформаційних майданчиках оголошення про роботу 
експертної акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку відкритої зустрічі на онлайн 
платформі, вказавши дату час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

2.11. ЗВО надає активні посилання на розміщені на сайті ЗВО документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.12. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.13. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: Національний транспортний 
університет, м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 1 



 
 

 
 

3. Розклад роботи «онлайн-візиту» експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (29жовтня 2020 р.) 

08:30–09:00 

Організаційна онлайн зустріч з гарантами ОП 
Автомобільні двигуни та Технічне 
обслуговування та діагностика автомобільних 
двигунів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Гаранти ОП: Гуменчук М. І., к.т.н., доцент; Добровольський О. С., к.т.н., 
доцент.

09:00–09:30 
Онлайн зустріч 1 з керівником та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Гаранти ОП: Гуменчук М. І., к.т.н., доцент; Добровольський О. С., к.т.н., 
доцент. 
Ректор НТУ (Дмитриченко Микола Федорович); 
проректор з навчальної роботи (Грищук Олександр Казимирович); 
декан автомеханічного факультету (Матейчик Василь Петрович); 
завідувач кафедри двигунів і теплотехніки (Гутаревич Юрій Феодосійович). 

09:30–10:00 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 1 і 
підготовка до онлайн зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:00–11:00 Онлайн зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Гаранти ОП: Гуменчук М. І., к.т.н., доцент; Добровольський О. С., к.т.н., 
доцент. 
Професор кафедри іноземних мов – Сура Наталія Анатолівна; 
завідувач кафедри двигунів і теплотехніки – Гутаревич Юрій Феодосійович; 
професор кафедри двигунів і теплотехніки – Лісовал Анатолій Анатолійович; 
професор кафедри двигунів і теплотехніки – Корпач Анатолій Олександрович; 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки – Кухтик Віктор Володимирович; 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки – Тріфонов Дмитро Миколайович; 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки – Цюман Микола Павлович; 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки – Сирота Олександр Вадимович; 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки – Шуба Євгеній Васильович; 
доцент каф. тех. екс. автомоб. і автосервісу – Ященко Микола Михайлович. 



 
 

 
 

11:00–11:30 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 2 і 
підготовка до онлайн зустрічі 3

Члени експертної групи 

11:30–12:15 
Онлайн зустріч 3 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
член Ради студентського самоврядування НТУ – Дехтяренко Георгій 
Анатолійович;  
голова Ради студентського самоврядування автомеханічного факультету – 
Ільчук Анна Володимирівна; 
заступник голови Ради студентського самоврядування автомеханічного 
факультету – Діденко Євген Юрійович.

12:15–13:00 Обідня перерва 
13:00–13:30 Підготовка до онлайн зустрічі 4, 5 Члени експертної групи

13:30–14:15 
Онлайн зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 
ОП «Автомобільні двигуни» 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Летяк Микола Миколайович, група ЕМм-І-1; 
Яхновський Максим Валерійович, група ЕМм-І-1; 
Стрельнік Владислав Олегович, група ЕМм-І-1; 
Колумбет Валентин Олександрович, група ЕМм-ІІ-1; 
Перов Михайло Віталійович, група ЕМм-ІІ-1; 
Нагайський Сергій Іванович, група ЕМм-ІІ-1.

14:15–14:30 Підведення підсумків онлайн зустрічі 4 Члени експертної групи

14:30–15:00 
Онлайн зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти 
ОП «Технічне обслуговування та діагностика 
автомобільних двигунів» 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Верченко Євгеній Олександрович, група ЕМм-ІІ-2; 
Сахно Вадим Ігорович ЕМм-ІІ-2.

15:00–15:15 Підведення підсумків онлайн зустрічі 5 Члени експертної групи
15:15–16:15 Робота з документами Члени експертної групи

16:15–16:45 Відкрита онлайн зустріч 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Усі охочі учасники освітнього процесу, в тому числі випускники минулих 
років за ОП Двигуни внутрішнього згоряння (крім гарантів ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 



 
 

 
 

16:45–17:00 
Підведення підсумків відкритої онлайн зустрічі і 
підготовка до онлайн зустрічі 6

Члени експертної групи 

17:00–17:30 Онлайн зустріч 6 з роботодавцями 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Голова Всеукраїнського об'єднання організацій роботодавців транспорту 
«Федерація роботодавців транспорту України» професор, к.т.н. Климпуш 
Орест Дмитрович; 
завідувач лабораторії дослідження використання палив та екології ДП 
«Державтотранс НДІ проект», к.т.н. Устименко Віктор Сергійович; 
начальник управління транспорту та пасажирських перевезень Департаменту 
транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) (Кульбако Валентин Петрович).

17:30–18:00 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 6 і 
підготовка до другого дня роботи експертів

Члени експертної групи 

День 2 – (30жовтня 2020 р.) 

09:00–10:00 

Відеоогляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
«Автомобільні двигуни» та «Технічне 
обслуговування та діагностика автомобільних 
двигунів» другого (магістерського) рівня вищої 
освіти 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Гаранти ОП: Гуменчук М. І., к.т.н., доцент; Добровольський О. С., к.т.н., 
доцент. 

10:00–10:30 Підготовка до онлайн зустрічі 7 Члени експертної групи 

10:30–11:15 
Онлайн зустріч 7 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Начальник навчально-методичного управління – Токін Олександр Павлович; 
начальник навчально-методичного відділу – Ткаченко Валентина Андріївна; 
представник відділу технічних засобів навчання, начальник відділу – 
Артемчук Володимир Федорович; 
керівник планово-фінансового відділу – Рябоштан Любов Григоріївна; 
представник відділу кадрів – Лозова Людмила Федорівна.

11:15–11:45 

 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 7 і 
підготовка до онлайн зустрічі 8 

Члени експертної групи 



 
 

 
 

11:45–12:30 
Онлайн зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Заступник відповідального секретаря, професор – Філіпова Галина Андріївна; 
заступник декана, доцент – Цюман Микола Павлович; 
начальник інформаційно-обчислювального центру – Захаров Олександр 
Олександрович; 
директор центру підвищення кваліфікації керівних кадрів, перепідготовки, 
удосконалення керівних працівників і спеціалістів – Хмелевський Микола 
Олександрович; 
завідуюча відділом інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення 
бібліотеки НТУ – Рассказова Вікторія Альфредівна.

12:30–12:45 Підведення підсумків онлайн зустрічі 8 Члени експертної групи
12:45–13:45 Обідня перерва 
13:45–14:00 Підготовка до резервної онлайн зустрічі Члени експертної групи

14:00–14:30 Резервна онлайн зустріч 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч

14:30–15:00 Підведення підсумків резервної онлайн зустрічі Члени експертної групи
15:00–15:45 Робота з документами Члени експертної групи
15:45–16:00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи

16:00–16:30 Фінальна онлайн зустріч 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 
Литвиненко О. О., к.т.н., доцент; Пушка О. С., к.т.н., доцент; Грицак Р. І. 
магістрант. 
Ректор НТУ – Дмитриченко Микола Федорович; 
проректор з навчальної роботи – Грищук Олександр Казимирович;  
декан автомеханічного факультету – Матейчик Василь Петрович. 
Гаранти ОП: Гуменчук М. І., к.т.н., доцент; Добровольський О. С., к.т.н., 
доцент.

16:30–17:00 
Підведення підсумків фінальної онлайн зустрічі і 
підготовка до третього дня роботи експертів 

Члени експертної групи 

День 3 – (31жовтня 2020 р.) 

09:00–17:00 
«День суджень» – внутрішня онлайн зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


