
 
 

 

 

 

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 

стейкголдерів.  

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 піддягають 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 освітньою 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 роботиекспертноїгрупи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (17.06.2020) 

0845–0900 Організаційна онлайн зустріч експертної 
групи. Перевірка технічних засобів 
відеозв’язку 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

0900–0930 Організаційна онлайн зустріч з гарантом 
ОП 

члени експертної групи;  
гарант ОП (Гуменчук Михайло Іванович). 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 члени експертної групи 
1000–1030 Онлайн зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна;  
гарант ОП (Гуменчук Михайло Іванович);  
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). 

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

члени експертної групи 

1100–1200 Онлайн зустріч 2з академічним персоналом члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
гарант ОП (Гуменчук Михайло Іванович); 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі (8 
осіб з кафедри двигунів і теплотехніки та 2 особи 
з інших кафедр, що викладають на даній ОП ) 
професор кафедри двигунів і теплотехніки 
(Лісовал Анатолій Анатолійович); 
професор кафедри двигунів і теплотехніки 
(КорпачАнатолій Олександрович); 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки (Кухтик 



 

 

Віктор Володимирович); 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки 
(Добровольський Олександр Сергійович); 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки (Цюман 
Микола Павлович); 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки (Сирота 
Олександр Вадимович); 
доцент кафедри двигунів і теплотехніки (Шуба 
Євгеній Васильович); 
завідувач кафедри автомобілів, професор (Сахно 
Володимир Прохорович); 
доцент кафедри технічної експлуатації 
автомобілів і автосервісу (Ященко Микола 
Михайлович). 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

1230–1300 Обідня перерва  
1300–1330 Підготовка до зустрічі 3 члени експертної групи – Пушка Олександр 

Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

1330–1430 Онлайн зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2 здобувачі з 1, 2, 3, 4 року навчання, а також 
2 здобувачі які поступили на скорочений термін 
навчання або поновилися з інших ВНЗ). 

1430–1500 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

1500–1600 Онлайн зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
представники студентського самоврядування (2 
особи від органу студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь студентів у 



 

 

внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування автомеханічного факультету, у 
якому реалізовується ОП): 
(Ільчук Анна Володимирівна), група ЕОм-І-1 – 
голова Ради студентського самоврядування 
автомеханічного факультету; 
(Діденко ЄвгенВ.), група ЕО-ІІ-1 – заступник 
голови Ради студентського самоврядування 
автомеханічного факультету; 
(Стасієнко Марія Вікторівна) група ЕОт-ІІІ-1 
член Ради студентського самоврядування 
автомеханічного факультету. 

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 4 члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

1630–1700 Онлайн відкрита зустріч члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1700–1730 Підведення підсумків відкритої зустрічі члени експертної групи 
День 2 – (18.06.2020) 

0845–0900 Організаційна онлайн зустріч експертної 
групи. Перевірка технічних засобів 
відеозв’язку 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

0900–1000 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
(Презентації, портфоліо, відеофільми 
інфраструктури університету,  аудиторій і 
лабораторій де здійснюється викладання за ОП, 
бібліотеки, комп’ютерних класів, гуртожитків 
тощо) 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
гарант ОП (Гуменчук Михайло Іванович). 

1000–1030 Підготовка до зустрічі 5 члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна. 

1030–1130 Онлайн зустріч 5 із адміністративним члени експертної групи – Пушка Олександр 



 

 

персоналом Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
начальник навчально-методичного управління 
(Токін Олександр Павлович); 
керівник навчально-методичного відділу 
(навчальної частини)(Ткаченко Валентина 
Андріївна); 
представник відділу технічних засобів навчання-
начальник відділу (Артемчук Володимир 
Федорович); 
завідуюча відділом інформаційних технологій та 
комп'ютерного забезпечення секторами 
(Рассказова Вікторія Альфредівна). 

1130–1230 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна 

1230–1300 Обідня перерва  
1300–1400 Онлайн зустріч 6із іншими структурними 

підрозділами 
члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
керівник або представник відділу кадрів– 
провідний фахівець відділу кадрів (Лозова 
Людмила Федорівна); 
керівник центру підвищення кваліфікації, 
удосконалення керівних працівників і 
спеціалістів– заступник директора (Міськова 
Тамара Іванівна); 
представник міжнародних зв’язків (міжнародна 
практика студентів, міжнародне стажування 
викладачів тощо) – заступник координатор 
міжнародних зв’язків університету 
доцент(ХарутаВіталійСергійович); 
представник психологічної служби 

1400–1430 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до 
резервної зустрічі 

члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна 

1430–1515 Резервна онлайн зустріч/ Ознайомлення члени експертної групи – Пушка Олександр 



 

 

з документацією Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч/ 
Документи, надані за попереднім запитом 

1515–1530 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 7 

члени експертної групи 

1530–1600 Онлайн зустріч 7з роботодавцями члени експертної групи – Пушка Олександр 
Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП (3-4 особи):. 
заступник завідувача лабораторії дослідження 
використання палив та екології ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», к.т.н. (Клименко 
Олексій Андрійович); 
заступник завідувача лабораторії дослідження 
використання палив та екології ДП 
«ДержавтотрансНДІпроект», к.т.н. (Симоненко 
Роман Вікторович); 
генеральний директор Директорату цифрової 
інфраструктури на транспорті Міністерства 
інфраструктури України Сафаров Ф. К.-О. 

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 7 члени експертної групи 
1630–1700 Фінальна онлайн зустріч члени експертної групи – Пушка Олександр 

Сергійович, Литвиненко Оксана Олексіївна, 
Говорова Катерина Владленівна;  
гарант ОП (Гуменчук Михайло Іванович);  
ректор НТУ (Дмитриченко Микола Федорович); 
проректор з навчальної роботи (Грищук 
Олександр Казимирович); 
декан автомеханічного факультету 
(Матейчик Василь Петрович). 

День 3 – (19.06.2020) 
0830–1700 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
члени експертної групи 

 


