
 
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 

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 освітніх програм, 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 зустрічей 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що 

не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі 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.  

2.4. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 

усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце 

проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза освітньо - наукової програми за третім рівнем віщої освіти 

“Транспортні технології на автомобільному транспорті” у Національному транспортному університеті 

(НТУ) проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно. 

 

 

 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

 

День 1 –(14 липня 2021 року) 

 
09:00 – 09:15 Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку. Організаційна нарада 

експертної групи та гаранта ОНП. 

Підготовка до зустрічі 1 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи  (ЕГ): 

Попович Павло Васильович (керівник ЕГ) 

Вдовиченко Володимир Олексійович (експерт) 

Сагайдачний Владислав Геннадійович (експерт) 

 

Гарант ОНП: Прокудін Георгій Семенович 

09:20 – 10:00 Зустріч 1 із керівництвом та 

менеджментом НТУ 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 

 

Ректор: Дмитриченко Микола Федорович 

Проректор з наукової роботи: Славінська Олена Сергіївна 

Проректор з навчальної роботи: Грищук Олександр Казимирович 

Проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку: Булах Олександр Іванович 

Декан факультету транспортних та інформаційних технологій: Данчук Віктор Дмитрович 

Гарант ОНП: Прокудін Георгій Семенович 

10:00 – 10:10 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени ЕГ 

10:10 –10:50 Зустріч 2. з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 

 

Гарант ОНП: Прокудін Георгій Семенович 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОНП, а також 

викладають на ОНП (до 8 осіб): 

д.т.н., проф. Поліщук Володимир Петрович (завідувач кафедри транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху) 

д.т.н., проф. Хабутдінов Рамазан Абдулайович (завідувач кафедри транспортних технологій) 
к.т.н., доц. Коцюк Олександр Якович (професор кафедри транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху) 
к.т.н., доц. Гульчак Оксана Дмитрівна (професор кафедри транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху) 
к.т.н., доц. Ширяєва Світлана Володимирівна (професор кафедри транспортних технологій) 

к.т.н., доц. Петрик Анатолій Васильович (доцент кафедри міжнародних перевезень та 

митного контролю) 
к.т.н., доц. Хмельов Ігор Володимирович (доцент кафедри транспортних технологій) 

10:50 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3 

Члени ЕГ 

11:00 – 11:40 Зустріч 3. з аспірантами 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 

 



аспіранти, які навчаються на ОНП (по 1 представнику з кожного курсу та форми здобуття освіти 

(дена, заочна, вечірня) всього до 8 осіб): 

1-ий курс: Єрко Ярослав Володимирович, Шевченко Аліса Тарасівна. 

2-ий курс: Головатюк Михайло Вікторович, Ісаєнко Володимир Леонідович. 

3-ій курс: Щелкунов Антон Васильович, Біланівська Лариса Петрівна. 

4-ий курс: Костюк Тетяна Олександрівна, Гуменюк Олександра Валентинівна. 

Випускники: Ремех Інна Олександрівна, Клочан Арсен Євгенович.  

11:40 – 11:50 Підведення підсумків зустрічі 3, 

підготовка до зустрічі 4 

Члени ЕГ 

11:50– 12:30 Зустріч 4 з представниками органів 

самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 

 

Представники наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених (далі 

наукове товариство), які відповідають за участь аспірантів у внутрішній системі забезпечення 

якості вищої освіти; 2-3 особи від органу наукового товариства відповідного структурного 

підрозділу, у якому реалізовується ОНП: 

1. Ветух Олеся Сергіївна – заступник голови РСС НТУ. 

2. Лазаренко Аліна Рашадівна – голова РСС ФТІТ. 

3. Клочан Арсен Євгенович – член ради молодих вчених НТУ. 

4. Виговська Інна Анатоліївна  – член ради молодих вчених ФТІТ. 

Голова ради молодих учених НТУ: Горбенко Сергій Сергійович. 

12:30 – 12:50 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени ЕГ 

12:50 – 13:50 Обідня перерва  

13:50 – 14:00 Підготовка до зустрічі 5 

 

Члени ЕГ 

14:00 – 14:40 Зустріч 5 з роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 

 

Представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП: 

1. Новікова Алла Михайлівна – д.е.н., професор, начальник Центру комплексних транспортних 

проблем ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» 

Міністерства інфраструктури України. 

2. Осипов Валентин Олександрович  – к.т.н., доцент,  директор Департаменту транспортної 

інфраструктури Київської міської державної адміністрації. 

3. Лямзін Андрій Олександрович  д.т.н., доцент, завідувач кафедри «Технології міжнародних 

перевезень і логістика» ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». 

4. Воробйов Володимир Владиславович – Генеральний директор Інституту 

«Київдормістпроект». 

5. Кокот Сергій Олександрович – директор НКЦ АсМАП України. 

6. Мямлін Сергій Вітальович – д.т.н., професор, директор Департаменту розвитку і технічної 

політики АТ «Укрзалізниця». 

14:40 – 14:50 Підведення підсумків зустрічі 5, 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени ЕГ 

14:50– 15:30 Відкрита зустріч Члени ЕГ 



(відеоконференція)  

усі бажаючі учасники освітнього процесу (окрім гаранта ОНП та представників адміністрації 

НТУ) 

15:40– 16:00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі  

Члени ЕГ 

 

День 2 – (15 липня 2021 року) 

 
09:00 – 09:15 Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку, підготовка до зустрічі 6 

Члени ЕГ 

Гарант ОНП 

09:20 – 10:00 Зустріч 6. Ознайомлення із 

матеріально-технічною базою, що 

використовується під час реалізації 

ОНП 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 
 

Гарант ОНП: Прокудін Георгій Семенович 

Завідувачі лабораторій на ОНП: 

1. Виговська Інна Анатоліївна – завідувач навчальної лабораторії кафедри транспортних 

систем та безпеки дорожнього руху. 

2. Бутенко Геннадій Миколайович –  завідувач навчальної лабораторії кафедри транспортних 

технологій. 

Проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку: Булах Олександр 

Іванович. 

10:00 – 10:20 Підведення підсумків зустрічі 6, 

підготовка до зустрічі 7 

Члени ЕГ 

10:20 – 11:00 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом та представниками 

допоміжних підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 

 

Заступник директора бібліотеки з методичних питань: Мірошник Олена Миколаївна. 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури: Рутковська Інесса Анатоліївна 

Керівник відділу забезпечення якості вищої освіти: Харченко Анна Миколаївна 

Керівник навчально-методичного відділу: Ткаченко Валентина Андріївна 

Відповідальний секретар приймальної комісії: Філіпова Галина Андріївна 

Заступник директора центру заочного та дистанційного навчання: Сімоненко Віталій 

Васильович 

Начальник координаційного центру міжнародних проектів: Харута Віталій Сергійович 

Директор НДІ «Проблем транспорту і будівельних технологій»: Корпач Анатолій 

Олександрович 

Директор центру міжнародної освіти: Зюзюн Вадим Ігорович 

Практичний психолог: Клименко Марина Миколаївна 

Головний бухгалтер: Корольова Оксана Іванівна 

Начальник інформаційно-обчислювального центру: Захаров Олександр Олександрович 

Заступник начальника відділу кадрів: Васянова Ніна Іванівна 

Заступник директора студмістечка: Правдюк Аліна Леонідівна 

11:00 – 11:10 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 

Члени ЕГ 

 



11:10 – 11:50 Зустріч 8 з науковими керівниками 

аспірантів 

Члени ЕГ 
 

Наукові керівники аспірантів: 

Гарант ОП: д.т.н., проф. Прокудін Георгій Семенович (завідувач кафедри міжнародних 

перевезень та митного контролю) 

д.т.н., проф. Поліщук Володимир Петрович (завідувач кафедри транспортних систем та 

безпеки дорожнього руху) 

д.т.н., проф. Хабутдінов Рамазан Абдулайович (завідувач кафедри транспортних технологій) 
д.т.н., проф. Хрутьба Вікторія Олександрівна (завідувач кафедри екології та безпеки 

життєдіяльності) 

к.т.н., доц. Коцюк Олександр Якович (професор кафедри транспортних систем та безпеки 

дорожнього руху) 

к.т.н., доц. Лебідь Ірина Георгіївна (професор кафедри міжнародних перевезень та митного 
контролю) 

к.т.н., доц. Гульчак Оксана Дмитрівна (професор кафедри транспортних систем та безпеки 
дорожнього руху) 

к.т.н., доц. Ширяєва Світлана Володимирівна (професор кафедри транспортних технологій) 

к.т.н., доц. Петрик Анатолій Васильович (доцент кафедри міжнародних перевезень та 
митного контролю) 

к.т.н., доц. Харута Віталій Сергійович (доцент кафедри транспортного права та логістики) 

11:50 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени ЕГ 
 

12:00 – 12:40 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

Члени ЕГ 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  

14:00 – 14:40 Обговорення рекомендацій Члени ЕГ 

14:40 – 15:20 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени ЕГ 
 

Ректор: Дмитриченко Микола Федорович 

Проректор з наукової роботи: Славінська Олена Сергіївна 

Проректор з навчальної роботи: Грищук Олександр Казимирович 

Проректор з навчальної роботи та соціально-економічного розвитку: Булах Олександр Іванович 

Декан факультету транспортних та інформаційних технологій: Данчук Віктор Дмитрович 

Гарант ОНП: Прокудін Георгій Семенович 

 

День 3 – (16 липня 2021 року) 

 
09:00 – 18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени ЕГ 
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