
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 
віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 015 Професійна освіта 

освітньої програми «Професійна освіта (Транспорт)» 
(ID у ЄДЕБО 32559, процедура 1965) за першим рівнем вищої освіти  
(справа №355/ АС-21) у Національному транспортному університеті   

у період з 11.03.2021 р по 13.03.2021 р. 
 
1. Призначення та статус цієї програми  
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми у 
Національному транспортному університеті  (далі – НТУ), а також умови її роботи. 
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НТУ , так і для експертної групи. Будь-
які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і НТУ. 
Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі 
відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма 
відеоконференцій 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. НТУ на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі з 

учасниками фокус груп згідно з розкладом для роботи за допомогою програми ZOOM.  
2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли 

це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники НТУ та 
інші особи.  

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

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

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. НТУ зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату та час проведення такої зустрічі.  

2.6. НТУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.7. Контактною особою від НТУ з усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої 
програми, є гарант цієї програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за 
допомогою програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за відео записи 
усіх зустрічей, які є обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-
записи до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – 11.03.2021 (четвер) 

09.00-09.30 
(30 хвилин) 

Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 
(відеоконференція 
www.zoom.us) та підготовка 
до зустрічі 1 

Члени експертної групи: 
Гарант ОП  Клименко Марина Миколаївна      
 

09.30–10.00 
(30 хвилин) 

Зустріч 1 з адміністрацією 
ЗВО (відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Ректор Дмитриченко Микола Федорович; 
Проректор з навчальної роботи Грищук Олександр Казимирович; 
Перший проректор-проректор з наукової роботи Дмитрієв Микола Миколайович;  
Декан факультету економіки і права Бондар Наталія Миколаївна; 
Гарант ОП Клименко Марина Миколаївна      

10.00-10.20 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.20-11.20 
(60 хвилин) 

Зустріч 2 зі здобувачами 
вищої освіти 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Дідусь Назар - група ІП-3-1-18; 

Заборовець Олександр  - група ІП-3-1-18; 
Галаган Вікторія  - групаІП-4-1 17; 
Сердеженко Вадим  - група ІП-4-1-17; 
Крижанський Руслан  - група ІП-4-1-17; 
Пащенко Ярослав - група ІП-2-1-19; 
Безпалий Евгеній - група ІП-1-1-20; 
Загогродній Артем - група ІП-1-1-20; 
Козачук Тарас - група ІП-1-1-20 

11.20-11.40 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 2 
та підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

http://www.ntu.edu.ua/pershij-prorektor-prorektor-z-naukovoi-roboti/


Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

11.40-12.20 
(40 хвилин) 

 

Зустріч 3 адміністративним 
персоналом 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Відділ забезпечення якості вищої освіти (керівник виробничої практики)  

Харченко Анна Миколаївна, Саржинська Надія Володимирівна; 

Керівник координаційного центру міжнародних проектів Харута Віталій Сергійович; 

Заступник навчально-методичного управління Ткаченко Валентина Андріївна; 
Заступник директора центру заочного та дистанційного навчання  
Сімоненко Віталій Васильович 
Начальник інформаційно-обчислювального центру  
Захаров Олександр Олександрович; 
Начальник планово-фінансового відділу  
Рябоштан Людмила Григоріївна; 
Відповідальний секретар приймальної комісії Філіпова Галина Андріївна 

12.20-12.40 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 3 Члени експертної групи 

12.40-13.40 ПЕРЕРВА 
13.40-14.00 
(20 хвилин) 

Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.00-15.00 
(60 хвилин) 

 

Зустріч 4 з академічним 
персоналом  
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Гарант ОП Клименко Марина Миколаївна; 
Завідувач кафедри філософії та педагогіки Богачевська Ірина Вікторівна; 
Завідувач кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу  

Андрусенко Сергій Іванович; 

Професор кафедри філософії та педагогіки Романова Ганна Миколаївна; 
Професор кафедри філософії та педагогіки Бахтіярова Халідахон Шамшитдинівна; 
Заступник декана автомеханічного факультету  
Глухонець Оксана Олександрівна; 
Доцент кафедри технічної експлуатації автомобілів та автосервісу  
Савостін-Косяк Данило Олександрович; 
Професор кафедри виробництва, ремонту та матеріалознавства 
Зубрецька Наталія Анатоліївна 

15.00-15.20 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.20-16.00 
(40 хвилин) 

 

Зустріч 5 з представниками 
органів студентського 
самоврядування 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи:  
Голова ради студентського самоврядування університету Дехтяренко Георгій; 
Член ради студентського самоврядування університету Овсюк Олександра; 
Заступник голови студентського профкому університету Басько Андрій; 
Представник студентського самоврядування факультету Роскошенко Анастасія; 
Маєвська Маргарита 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

16.00-16.20 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.20-17.00 
(40 хвилин) 

 

Зустріч 6 із роботодавцями 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи:  

Доктор пед.наук, доцент, учений секретар ІПТО НАПН України  

Базиль Людмила Олександрівна; 

Доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Державного 

вищого навчального закладу КНЕУ ім. В. Гетьмана  

Артюшина Марина Віталіївна; 

Канд. пед. наук, директор Навчально-наукового центру професійно-технічної освіти НАПН 

України Гоменюк Дмитро Васильович; 

Доктор тех. наук, директор ДП «ДержавтотрансНДІпроект»  

Горицький Віктор Михайлович; 

Канд. пед. наук, т.в.о. директора «Міжрегіональне вище професійне училище 

автомобільного транспорту та будівельної механізації» 

Лук'яненко Вікторія Вікторівна; 

Доктор пед. наук, професор, завідувач кафедри професійної освіти та технологій 

сільськогосподарського виробництва Глухівського НПУ ім. О. Довженка  

Ковальчук Василій Іванович; 
Заступник директора з сервісу та продажу запасних частин Тойота «Автосаміт Біла Церква» 
Прянішніков Сергій Олександрович 

17.00-17.20 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 6 Члени експертної групи 

17.20-18.00 
(40 хвилин) 

 

Зустріч 7  з випускниками 
ОП (відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Випускники денної форми навчання ОП «Професійна освіта (Транспорт)» 
Човча Ірина;  
Камінський Антон;  
Загроднюк Оксана;  
Зинченко Дарья; 
Дідусь Олександр;  
Иванушко Олександр;  
Пархоменко Олександр; 
Савостін-Косяк Даніло;  
Чулова Тетяна 
 
 
 
 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 2 – 12.03.2021 (п'ятниця) 
08.30-09.00 

(30 хвилин) 
Підготовка до зустрічей Члени експертної групи 

09.00-09.40 
(40 хвилин) 

 

Зустріч 8 з допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами  
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Заступник директора бібліотеки з методичних питань Мірошник Олена Миколаївна; 
Завідувач гуртожитком №5 Дутова Людмила Леонідівна; 
Заступник начальника відділу кадрів Лозова Людмила Федорівна; 
Провідний інженер відділу охорони праці Чуваєва Людмила Васильєвна; 
Фахівець відділу закупівель та розвитку матеріально - технічної бази  
Кравчук Анастасія Олександрівна; 
Відділ з питань запобігання та виявлення корупції  
Магомаєв Юрій Магомедович; 
Профком студентів Базько Андрій 

09.40-10.00 
(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 8 і 
підготовка до огляду МТБ 

Члени експертної групи 

10.00-11.00 
(60 хвилин) 

Огляд навчальних 
приміщень, матеріально-
технічної бази, які 
використовують під час 
реалізації ОПП 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи:  
Гарант ОПП Клименко Марина Миколаївна;      
Мультимедійний комп’ютерний клас, ауд. 408 
Лабораторія кафедри філософії та педагогіки, ауд. 343 
Мультимедійна лабораторія (комп’ютерний клас), ауд.311 
Навчально-науковий центр автомобільного транспорту НТУ 
Лабораторія кафедри «Автомобілі» 
Лабораторія кафедри «Технічної експлуатації автомобілів та автосервісу» 
Гуртожиток №5 

11.00-11.20 
(20 хвилин) 

Підсумовування огляду 
МТБ  

Члени експертної групи 

11.20-12.00 
(40 хвилин) 

Відкрита зустріч 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації 
НТУ) 

12.00-12.20 
(20 хвилин) 

Підсумовування відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

12.20-13.20 
(60 хвилин) 

ПЕРЕРВА  

13.20-14.00 
(20 хвилин) 

підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

14.00-15.00 
(60 хвилин) 

Резервна зустріч 
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи  
 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

15.00-16.00 
(60 хвилин) 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі та 
підготовка до фінального 
брифінгу 

Члени експертної групи 

16.00-16.30 
(30 хвилин) 

Фінальний брифінг  
(відеоконференція 
www.zoom.us) 

Члени експертної групи: 
Ректор Дмитриченко Микола Федорович; 
Проректор з навчальної роботи Грищук Олександр Казимирович; 
Перший проректор-проректор з наукової роботи Дмитрієв Микола Миколайович;  
Декан факультету економіки і права Бондар Наталія Миколаївна; 
Гарант ОП Клименко Марина Миколаївна      

16.30-17.30 
(30 хвилин) 

Підсумовування зустрічей і 
опрацювання документів 

Члени експертної групи 

День 3 – 13.03.2021 (субота) 
09.00–17.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 
 

 

http://www.ntu.edu.ua/pershij-prorektor-prorektor-z-naukovoi-roboti/

