ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі за спеціальністю «194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та
водні технології» освітньої програми «Гідротехнічні споруди в транспортному
будівництві» (ID ОП в ЄДЕБО 32601) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в
Національному транспортному університеті у період з 22 по 24 березня 2021 року
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у
Національному транспортному університеті (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 дистанційного акредитаційного «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 має підготувати орієнтовний перелік осіб, які можуть бути в доступі для
відеоконференцій (проінформувати запрошених учасників про дистанційний формат зустрічі,
необхідні підготовчі етапи з їх сторони (інсталяція програми), отримати облікові записи для обраної
платформи (за необхідності, в залежності від обраної платформи відеозв’язку).
2.2. ЗВО публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про
заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату,
час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися.
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 дистанційного акредитаційного «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.
2.6. У розкладу дистанційного акредитаційного «візиту» 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 освітньою програми, є
гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному форматі з використанням платформи
ZOOM.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 22.03.2021 р. https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1DYVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09
Ідентифікатор конференції в Zoom: 882 3092 1104
0830– 0900

Перевірка якості зв’язку членів експертної
комісії і їх готовності до проведення
експертизи
https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1
DYVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09

Члени ЕГ:
Клімов Сергій Васильович,
Голубова Дар'я Олександрівна,
Карпушин Андрій Сергійович,
гарант ОП – Савенко В'ячеслав Якович

0900– 0930

Організаційна зустріч з гарантом ОП

Члени ЕГ; гарант ОП

0930– 1000

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи

1000– 1030

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

1030– 1100

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка
до зустрічі 2

Члени експертної групи

1100– 1140

Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти

Члени ЕГ; здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП, зокрема:
1. Гончаров Володимир Олександрович, група ГБ-3-1;
2. Дзюба Владислав Ігорович, група ГБ-3-1;
3. Кобилянський Назар Олександрович, група ГБ-3-1;
4. Томчук Микола Володимирович, група ГБ-3-1;
5. Дубік Владислав Миколайович, група ГБ-3-1;
6. Костенко Олег Віталійович, група ГБтех-1-1;
7. Лукичова Юлія Андріївна, група ГБтех-1-1;
8. Ціван Богдан Юрійович, група ГБ-4-1.

1140– 1210

Підведення підсумків зустрічі 2

1210– 1310

Обідня перерва

https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1D
YVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09

https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1D
YVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09

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 мостів, тунелів та гідротехнічних споруд –
Онищенко Артур Миколайович

Члени експертної групи

Час

Зустріч або інші активності

Учасники

1310– 1340

Підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

1340– 1440

Зустріч 3 з академічним персоналом

Члени ЕГ; гарант ОП;
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають
на цій програмі, зокрема
1. Онищенко Артур Миколайович, завідувач кафедри мостів,
тунелів та гідротехнічних споруд;
2. Гаркуша Микола Васильович, доцент кафедри мостів, тунелів
та гідротехнічних споруд;
3. Давиденко Олександр Олександрович доцент кафедри мостів,
тунелів та гідротехнічних споруд;
4. Башкевич Ірина Василівна, доцент кафедри мостів, тунелів та
гідротехнічних споруд;
5. Харченко Анна Миколаївна, доцент кафедри транспортного
будівництва та управління майном;
6. Кравчук Ольга Яківна, старший викладач кафедри мостів,
тунелів та гідротехнічних споруд;
7. Чиженко Наталія Петрівна, старший викладач кафедри мостів,
тунелів та гідротехнічних споруд

1440– 1510

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка
до зустрічі 4

Члени експертної групи

1510– 1540

Зустріч 4 з представниками студентського
самоврядування

Члени ЕГ;
представники студентського самоврядування:
1. Ветух Олеся Сергіївна – заступник голови ради
студентського самоврядування НТУ ;
2. Овсюк Олександра Володимирівна – член ради
студентського самоврядування НТУ;
3. Чайковська Леоніда Ігорівна – голова ради студентського
самоврядування факультету транспортного будівництва;
4. Радін Максим Ігорович – член ради студентського
самоврядування факультету транспортного будівництва.

https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1D
YVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09

https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1
DYVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09

1540– 1600

Підведення підсумків зустрічі 4

Час
1600– 1630

Зустріч або інші активності
Відкрита зустріч
https://us02web.zoom.us/j/89441583650?pwd=SmZna3B
BdTNKTGRUL1hxTVBZRXdVQT09

Ідентифікатор конференції в Zoom:
89441583650

Учасники
Члени ЕГ;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО)

1630– 1700

Підведення підсумків відкритої зустрічі
підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи

1700– 1740

Зустріч 5 з роботодавцями

Члени ЕГ;
представники роботодавців що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП
1. Федоренко Олег Володимирович, Державне агентство
автомобільних доріг України;
2. Каськів Володимир Іванович, Державне підприємство
«Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П.
Шульгіна»;
3. Федоренко Олександр Володимирович, КК «Київавтодор»;
4. Давиденко Олександр Олександрович, LLC «Ukrainian Bridge
Company»;
5. Чечуга Олександр Сергійович, ТОВ «Союзтранспроект»;
6. Шимановський Олександр Віталійович, ТОВ «Український
інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»;
7. Невінгловський Вадим Федорович, ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ
АРОН»;
8. Паскаленко Владислав Євгенійович, ТОВ «Гідромембрана»;
9. Сахно Андрій Олегович, ТОВ «Велесгард»;
10. Каплінський Дмитро Миколайович, ТОВ «Мостопроект»

1740–1800

Підведення підсумків зустрічі 5

https://us02web.zoom.us/j/88230921104?pwd=enpWQU1
DYVJoWVdnNS9QUitERWFxdz09

Члени експертної групи

День 2 – 23.03.2021 р. https://us02web.zoom.us/j/89718923813?pwd=ZmVUNXZwb2x3UmZKem0yaHNWOFRnUT09
Ідентифікатор конференції в Zoom: 897 1892 3813
0830– 0900

Перевірка якості зв’язку членів експертної
комісії і їх готовності до проведення
експертизи

Члени ЕГ, гарант ОП

Час
0900– 1030

Зустріч або інші активності
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП
шляхом відеотрансляції та презентація
навчально-методичного забезпечення ОП

Учасники
Члени ЕГ;
гарант ОП, завідувач випускової кафедри

https://us02web.zoom.us/j/89718923813?pwd=ZmVUNX
Zwb2x3UmZKem0yaHNWOFRnUT09

1030– 1100

Підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи

1100– 1200

Зустріч 6 із адміністративним персоналом

Члени експертної групи;
Керівники або представники відділів ЗВО:
1. начальник навчально-методичного управління – Токін
Олександр Павлович;
2. керівник навчально-методичного відділу – Ткаченко
Валентина Андріївна;
3. керівник відділу забезпечення якості вищої освіти –
Харченко Ганна Миколаївна;
4. заступник керівника центру заочного та дистанційного
навчання – Сімоненко Віталій Васильович;
5. заступник директора бібліотеки з методичних питань –
Мірошник Олена Миколаївна;
6. начальник інформаційно-обчислювального центру –
Захаров Олександр Олександрович;
7. керівник відділу, який відповідає за міжнародне
співробітництво та програми мобільності – Харута
Віталій Сергійович;
8. відповідальний секретар приймальної комісії – Філіпова
Галина Андріївна.

1200–1230

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка
до зустрічі 7

Члени експертної групи

1230–1310

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами

Члени експертної групи;
Керівники або представники відділів ЗВО:
1. заступник керівника відділу по роботі з управління
персоналом (відділ кадрів) – Лозова Людмила
Федорівна;
2. керівник або представник юридичної клініки – Ярова
Руслана Василівна;

https://us02web.zoom.us/j/89718923813?pwd=ZmVUNX
Zwb2x3UmZKem0yaHNWOFRnUT09

https://us02web.zoom.us/j/89718923813?pwd=ZmVUNX
Zwb2x3UmZKem0yaHNWOFRnUT09

Час

Зустріч або інші активності

Учасники
3. керівник або представник планово-фінансового відділу –
Рябоштан Людмила Григорівна;
4. керівник підрозділу, що відповідає за працевлаштування
та моніторинг подальшого зростання випускників –
Саржинська Надія Володимирівна;
5. представник служби психологічної підтримки –
Клименко Марина Миколаївна;
6. завідувач студентським гуртожитком – Черній Світлана
Вікторівна.

1310–1330

Підведення підсумків зустрічі 7

1330–1430

Обідня перерва

1430–1500

Підготовка до резервної зустрічі

Члени експертної групи

1500–1530

Резервна зустріч

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1530–1600

Підведення підсумків резервної зустрічі,
підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи

1600–1630

Фінальна зустріч

Члени експертної групи;
гарант ОП – Савенко В'ячеслав Якович,
Ректор НТУ – Дмитриченко Микола Федорович,
Проректор з навчальної роботи – Грищук Олександр
Казимирович,
Декан факультету транспортного будівництва – Славінська Олена
Сергіївна,
Завідувач кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд –
Онищенко Артур Миколайович

1630–1700

Внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи

https://us02web.zoom.us/j/89718923813?pwd=ZmVUNX
Zwb2x3UmZKem0yaHNWOFRnUT09

https://us02web.zoom.us/j/89718923813?pwd=ZmVUNX
Zwb2x3UmZKem0yaHNWOFRnUT09

Члени експертної групи

День 3 – 24.03.2021 р.
0900–1800

«День суджень» – внутрішня зустріч
експертної групи

Члени експертної групи

