
ПРОГРАМА 

 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Екологічна безпека» (ID у ЄДЕБО 29991) у  

Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує погоджений план роботи експертної групи 

у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми(ОНП), 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 виїзду 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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в ЗВО здійснюється шляхом 

онлайн-візиту експертної групи. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

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

особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної онлайн 

зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. 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, або забезпечити участь відповідної 

особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч у форматі 

відеоконференції (лінк на відкриту зустріч заздалегідь публікується на сайті ЗВО). ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 

освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає скан-копії документів та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 

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

самооцінювання. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 17.05.2021 

08:30 – 08.45 Організаційно-технічна зустріч експертної 

групи (відеоконференція, платформа ZOOM) 

Члени експертної групи:  

Бахарєв Володимир Сергійович,  

Лукашов Дмитро Володимирович,  

Мандебура Анастасія Юріївна. 

08.45 – 09.00 Підготовка до організаційної зустрічі з 

гарантом ОНП 

Члени експертної групи 

09:00 – 09.45 Організаційна зустріч з Гарантом освітньо-

професійної програми (ОП) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна. 

09:45 – 10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00 – 10:45 Зустріч 1 з керівництвом та менеджментом 

ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Ректор ХНАДУ Богомолов Віктор Олександрович; 

Проректор з науково-методичної роботи Батракова 

Анжеліка Геннадіївна;  

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна;  

Декан дорожньо-будівельного факультету   

Бугаєвський Сергій Олександрович. 

10:45 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00 – 12:00 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, 

що навчаються за ОНП: 

1. Мацкевич Ганна Євгенівна; 

2. Квартенко Євген Олексійович; 

3. Панова Олена Василівна; 

4. Рябчинський Микита Дмитрович; 

5. Козловський Олександр Володимирович; 

6. Євтушенко Олег Олегович. 



12:00 – 12:15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:15 – 13:00 Зустріч 3 з представниками студентського та 

громадського самоврядування 

(відеоконференція)  

Члени експертної групи;  

Голова Студентської Ради дорожньо-будівельного 

факультету ХНАДУ Онишко Ілона Віталіївна; 

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених університету Байдала 

Владислава Юріївна; 

Заступник голови Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених Тугай Тетяна 

Юріївна. 

13:00 – 13:15  Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13:15 – 14:15 Перерва  

14:15 – 14:30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14:30 – 15:30 Зустріч 4 з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна; 

Представники ПВС, що забезпечують навчальний процес за 

ОНП: 

1. Ярхо Тетяна Олександрівна; 

2. Чаплигін Олександр Костянтинович;  

3. Бондаренко Володимир Васильович; 

4. Желновач Ганна Миколаївна  

5. Вальтер Галина Андріївна; 

6. Анісімова Світлана Вікторівна; 

7. Лежнева Олена Іванівна; 

8. Позднякова Олена Ігорівна. 

15:30 – 15:45 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:45 – 16:45 Зустріч 5 з стейґолдерами (відеоконференція) Члени експертної групи;  

1. Директор (або інша відповідальна особа) навчально-

виробничого комплексу НДУ «Науково-дослідний інститут 

екологічних проблем»: 



- Гриценко Анатолій Володимирович, директор, доктор 

географічних наук, професор; 

- Цапко Наталія Сергіївна, начальник відділу, кандидат 

технічних наук, доцент. 

2. Директор (або інша відповідальна особа) навчально-

виробничого комплексу Інституту проблем 

машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України: 

- Соловей Віктор Васильович, доктор технічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник відділу 

водневої енергетики; 

- Зіпунніков Микола Миколайович, кандидат 

технічних наук, провідний науковий співробітник 

відділу водневої енергетики. 

16:45 – 17:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

17:00 – 17:45 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 

представників адміністрації ЗВО) 

17:45 – 18:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

День 2 – 18.05.2021 

08:45 – 09:00 Організаційно-технічна зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

09:00 – 09:45 Робота з документами (на документи 

надаються коректні посилання на сайті ЗВО та 

в модулі запитів у електронній системі НА) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна. 

 

09:45 – 10:00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10:00 – 11:00 Зустріч 6 Огляд матеріально-технічної бази 

університету, що використовується під час 

реалізації ОП (відеоконференція та 

обговорення) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна; 

Фахівці, відповідальні за матеріально-технічну базу 

кафедри, факультету, науково-дослідні лабораторії 

університету, студентське містечко: 

1. Безродний Віктор Володимирович, проректор з 

науково-педагогічної роботи;  



2. Коверсун Світлана Олександрівна, завідувач 

лабораторією кафедри екології; 

3. Цапко Наталія Сергіївна, начальник відділу НДУ 

«Науково-дослідний інститут екологічних проблем», 

кандидат технічних наук, доцент; 

4. Зіпунніков Микола Миколайович, кандидат 

технічних наук, провідний науковий співробітник відділу 

водневої енергетики Інституту проблем машинобудування 

ім. А.М. Підгорного НАН України; 

5. Рябчинський Микита Дмитрович, аспірант 2-го року 

навчання. 

11:00 – 11:15 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:15 – 12:00 Зустріч 7 Зустріч з представниками 

адміністрації ЗВО (відеоконференція) 

Член експертної групи; 

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зав’язків Тохтар Георгій Іванович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи Батракова 

Анжеліка Геннадіївна. 

Завідувачка аспірантури і докторантури Проніна Людмила 

В’ячеславівна. 

Начальник навчального відділу Догадайло Олександр 

Олександрович. 

12:00 – 12:15 Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи 

12:15 – 13:15 Перерва  

13:15 – 13:30 Підготовка до р зустрічі 8 Члени експертної групи 

13:30 – 14:15 Зустріч 8 Зустріч з представниками загально- 

університетських підрозділів ЗВО 

(відеоконференція) 

Член експертної групи; 

Начальник науково-дослідної частини Кірсанова Євгенія 

Артемівна; 

Начальник відділу інтелектуальної власності Азарова Алла 

Володимирівна; 



Керівник відділу організації сприяння працевлаштуванню 

студентів Безродна Лариса Михайлівна; 

Керівник відділу акредитації, стандартизації та управління 

якістю навчання Коробко Андрій Іванович; 

Заступник начальника навчального відділу з навчально-

методичного забезпечення Харківська Олена Миколаївна; 

Керівник відділу кадрів Нікітін Микола Васильович. 

Представник Методичної ради доктор технічних наук, 

професор Чернiков Олександр Вiкторович. 

Директорка наукової бібліотеки Шевченко Олена 

Сергіївна. 

14:15 – 14:30 Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи 

14:30 – 15:15 Робота з наданою документацією та 

ознайомлення зі змістом освітнього порталу 

ЗВО у частині навчально-методичного 

забезпечення ОНП (відеоконференція та 

обговорення) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП; 

Заступник директора центру освітніх послуг Браженко 

Лілія Вікторівна; 

Науковий керівник лабораторії інноваційних технологій в 

освіті ХНАДУ Кухаренко Володимир Миколайович. 

15:15 – 15:30 Підведення підсумків роботи з документацією 

та підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30 – 16:15 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

16:15 – 16:30 Підведення підсумків резервної зустрічі та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:30 – 17:30 Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 

Члени експертної групи; 

Ректор ХНАДУ Богомолов Віктор Олександрович;  

Гарант ОНП Внукова Наталія Володимирівна;  

Декан дорожньо-будівельного факультету   

Бугаєвський Сергій Олександрович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних 

зав’язків Тохтар Георгій Іванович; 



Проректор з науково-педагогічної роботи Батракова 

Анжеліка Геннадіївна. 

17:30 – 18:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі і 

другого дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи. 

 

День 3 – 19.05.2021 року 

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

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


