
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
візиту експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 
«Підприємництво в сфері управління нерухомим майном» за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 076 «Підприємництво, 
торгівля  та біржова діяльність» у Національному транспортному університеті у 

період з 05.04.2021 р. по 07.04.2021 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час 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 роботи 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 на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, 
за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей (не застосовується). 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет 
із використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб (не застосовується). 

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

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі роботи 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.  

2.6. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

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

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному форматі з 
використанням платформи ZOOM. 



Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
 День 1 – (05.04.2021 р.)  
0810–0830 Перевірка якості зв’язку членів 

експертної групи і їх готовності до 
проведення експертизи 

Члени експертної групи: 
Бухаріна Людмила Михайлівна, 
Димченко Олена Володимирівна, 
Говрі Василь Васильович, 
Гарант ОП – Бондар Наталія Миколаївна 

0830–0900 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени ЕГ; Гарант ОП. 
0900–0930 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
0930–1000 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 
 

Члени ЕГ; гарант ОП; 
Ректор НТУ – Дмитриченко Микола Федорович; 
Проректор з навчальної роботи – Грищук Олександр 
Казимирович; 
Декан факультету транспортного будівництва – 
Славінська Олена Сергіївна; 
Завідувач кафедри транспортного будівництва та 
управління майном – Савенко В'ячеслав Якович. 

1000–1030 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
1030–1110 Зустріч 2 з академічним персоналом 

 
 

Члени ЕГ; гарант ОП; 
академічний персонал, що безпосередньо відповідає 
за зміст освітньої програми «Підприємництво в 
сфері управління нерухомим майном», а також НПП, 
що викладають на ОП, зокрема: 

1. Соколова Наталія Михайлівна, доцент кафедри 
транспортного будівництва та управління майном; 

2. Усиченко Олена Юріївна, доцент кафедри 
транспортного будівництва та управління майном; 

3. Бондаренко Людмила Петрівна, доцент 
кафедри транспортного будівництва та управління 
майном; 

4. Харченко Анна Миколаївна, доцент кафедри 
транспортного будівництва та управління майном; 

5. Загорняк Олег Васильович, доцент кафедри 
транспортного будівництва та управління майном; 

6. Руженський Максим Миколайович, доцент 
кафедри транспортного будівництва та управління 
майном; 

7. Парфентьєва Олена Геннадіївна, доцент 
кафедри економіки; 

8. Богачевська Ірина Вікторівна, професор 
кафедри філософії та педагогіки; 

9. Горідько Наталія Михайлівна, доцент кафедри 
іноземних мов. 

1110–1140 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи  
1140–1240 Обідня перерва  
1240–1310 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
1310–1350 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти  Члени ЕГ;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП, 
зокрема: 

1. Гаргай Дмитро Руслович, ПТ-І-1; 
2. Бесталанна Тетяна Олексіївна, ПТ-І-1; 
3. Потапова Світлана Анатоліївна, ПТ-ІІ-1; 
4. Тухта Владислав Андрійович, ПТ-ІІІ-1; 
5. Горбань Ірина Олегівна, ПТ-IV-1; 
6. Катюха Анастасія Сергіївна, ПТ-IV-1; 
7. Радін Максим Ігорович, ПТ-ІІ-1тех; 
8. Заволока Владислава Ігорівна, ПТ-ІІ-1тех; 
9. Дідич Олена Русланівна, ПТ-ІІ-1заочн.; 
10. Даценко Катерина Валеріївна, ПТ- IV-1заочн. 

1350–1420 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи  

1420–1500 Зустріч 4 із представниками студентського 
самоврядування 

Члени ЕГ; 
представники студентського самоврядування (не 
менше 5 осіб): 
Заступник голови ради студентського 
самоврядування НТУ – Ветух Олеся Сергіївна; 
Член ради студентського самоврядування НТУ – 
Овсюк Олександра Володимирівна; 
Голова ради студентського самоврядування 
факультету транспортного будівництва – Чайковська 
Леоніда Ігорівна; 
Член ради студентського самоврядування факультету 
транспортного будівництва – Радін Максим 
Ігорович. 
Заступник голови студентського профкому 
університету Басько Андрій Сергійович 

1500-1530 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи; 

1530–1600 Відкрита зустріч Члени ЕГ; 
Усі бажаючі учасники (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО). 

1600–1630 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
1630–1710 Зустріч 5 з роботодавцями Члени ЕГ; 

Представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП, зокрема: 

1. Нагайчук Василь Михайлович, «Державний 
дорожній науково-дослідний інститут імені 
М.П. Шульгіна»; 

2. Чесноков Сергій Володимирович, 
ПП «Експертзабезпечення»; 

3. Островерхий Олег Григорович, 
НВО «Трансінжиніринг»; 

4. Поляков Володимир Михайлович, 
ФОП  «Поляков В.М.»; 

5. Березовський Микола Володимирович, 
Національна асоціація дорожників України; 

6. Погребняк Максим Миколайович, Державне 
агентство автомобільних доріг України (Укравтодор); 

7. Стьожка Віталій Володимирович, 
ТОВ  «Гранбуд Лідер»; 

8. Чечуга Олександр Сергійович, 
ТОВ «Союзтранспроект»; 

9. Гончаренко Валентин Валентинович, 
ТОВ  «Сучасна транспортна інфраструктура». 

1710–1740 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (06.04.2021 р.) 

0840–900 Перевірка якості зв’язку членів експертної 
групи і їх готовності до проведення 
експертизи 

Члени ЕГ; гарант ОП 

0900–1030 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
шляхом відео трансляції та презентація 
навчально-методичного забезпечення ОП 

Члени ЕГ; гарант ОП; декан факультету; завідувач 
випускової кафедри 

1030-1100 Підведення підсумків зустрічі та підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
1100–1140 Зустріч 6 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 
Керівники або представники відділів ЗВО: 

1. Заступник начальника відділу кадрів – Лозова 
Людмила Федорівна; 

2. Керівник планово-фінансового відділу – 
Рябоштан Людмила Григорівна; 

3. Керівник психологічної служби НТУ – канд. 
пед. наук, доцент Клименко Марина Миколаївна; 

4. Керівник юридичної клініки НТУ – канд. юрид. 
наук, доцент Ярова Руслана Василівна;  

5. Завідувач студентським гуртожитком – Черній 
Світлана Вікторівна; 

6. Відповідальний секретар приймальної комісії – 
канд. техн. наук, професор Філіпова Галина 
Андріївна. 

1140–1210 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи –  

1210–1310 Обідня перерва  
1310–1340 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
1340–1420 Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени ЕГ 

Керівники або представники відділів ЗВО: 
1. Перший проректор – проректор з наукової 

роботи – Дмитрієв Микола Миколайович; 
2. Керівник навчально-методичного відділу, 

заступник начальника навчально-методичного 
управління – Ткаченко Валентина Андріївна; 

3. Відділ забезпечення якості вищої освіти – 
Харченко Ганна Миколаївна; 

4. Керівник координаційного центру міжнародних 
проектів – Харута Віталій Сергійович; 

5. Заступник директора бібліотеки з методичних 
питань – Мірошник Олена Миколаївна  

6. Начальник Інформаційно-обчислювального 
центру – Захаров Олександр Олександрович. 

1420–1450 Підведення підсумків зустрічі 7 та 
підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

1450–1530 Резервна зустріч Члени ЕГ 
Особи, які додатково запрошені на резервну зустріч. 

1530–1600 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи  



Час Зустріч або інші активності Учасники 
1600–1630 Фінальна зустріч Члени ЕГ; гарант ОП;  

Ректор НТУ – Дмитриченко Микола Федорович; 
Проректор з навчальної роботи – Грищук Олександр 
Казимирович; 
Декан факультету транспортного будівництва – 
Славінська Олена Сергіївна; 
Завідувач кафедри транспортного будівництва та 
управління майном – Савенко В'ячеслав Якович. 

1630-1710 Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 
День 3 – (07.04.2021 р.) 

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


