
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням  

технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «275 Транспортні технології» освітньої програми  

«Транспортні системи» (ЄДЕБО 29998, процедура № 3986), за рівнем вищої освіти «Доктор філософії»  

у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

з 31 травня по 02 червня  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 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. 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 роботи для кожної зустрічі, у погоджений час. 

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

2.3. У розкладі роботи експертної групи 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 розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 
освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце/спосіб 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 проводиться дистанційно, із використанням технічних засобів відеозв’язку. 
2.8. Огляд матеріально-технічної бази за згодою сторін забезпечено шляхом відеозвіту. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 31 травня 2021 р. 

09:15–09:30 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:30–09:50 Організаційна зустріч з гарантом ОП, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Нагорний Євген Васильович 

09:50–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 1  з керівником та менеджментом ЗВО, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; гарант ОП – Нагорний Євген 

Васильович; ректор – Богомолов Віктор Олександрович; 

проректор з науково-педагогічної роботи – Батракова Анжеліка 

Геннадіївна; проректор з наукової роботи – Дмитрієв Ілля 

Андрійович; проректор з науково – педагогічної роботи і 

міжнародних зв'язків – Тохтар Георгій Іванович. 

10:40–10:50 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10:50–11:40 Зустріч 2 з академічним персоналом, відеоконференція Члени експертної групи; 

гарант ОП – Нагорний Євген Васильович; науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 

викладають на цій програмі: 

- науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 

формують загальнонаукові компетентності: проф. Ярхо Тетяна 

Олександрівна, проф. Саєнко Наталія Віталіївна, проф. Чаплигін  

Олександр Костянтинович, проф.  Бондаренко Володимир 

Васильович, проф. Горбачов Петро Федорович; 

- науково-педагогічні працівники, що забезпечують спеціальні 

компетентності: проф. Нагорний Євген Васильович, проф. 

Вдовиченко Володимир Олексійович, проф. Абрамова Людмила 

Сергіївна, доц. Очеретенко Сергій Валентинович, доц. Нікуліна 

Неля Василівна. 

Декан факультету транспортних систем – проф. Бекетов Юрій 

Опанасович 

11:40–11:50 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11:50–12:40 Зустріч №3 з науковими керівниками здобувачів освіти Члени експертної групи;  

Наукові керівники, що здійснюють наукове керівництво аспірантами 

в межах індивідуальних планів наукової роботи: проф. Горбачов 

Петро Федорович, проф. Вдовиченко Володимир Олексійович, 

проф. Наглюк Іван Сергійович, проф. Степанов Олексій 

Вікторович, доц. Денисенко Олег Васильович, доц. Ширін 

Валерій Вікторович. 



12:40-13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13:00–13:45 Обідня перерва  

13:45–14:45 Зустріч 4 із адміністративним персоналом*, 

відеоконференція  

Члени експертної групи; начальник навчального відділу – Догадайло 

Олександр Олександрович; відповідальний секретар приймальної 

комісії – Левченко Ярослава Сергіївна; особа, що контролює процес 

протидії корупції, ксенофобії та забезпечує гендерну рівність –

перший проректор Ходирєв Сергій Якович; начальник науково-

дослідної частини – Кірсанова Євгенія Артемівна; керівник 

підрозділу, відповідального за навчально-практичну підготовку 

здобувачів освіти – Штода Людмила Вікторівна; завідувач 

аспірантури та докторантури – Проніна Людмила В'ячеславівна 

14:45–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

15:00–15:40 Зустріч 5  з представниками студентського 

самоврядування, відеоконференція 

Члени експертної групи; представники наукового товариства 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених: голова наукового 

товариства – Байдала Владислава Юріївна, заступник голови 

наукового товариства – Тугай Тетяна Юріївна, координатор –

Атаманюк Ганна Володимирівна, Голова Студентської Ради 

ХНАДУ – Безрідна Олександра Володимирівна, представник 

профспілкового комітету ХНАДУ – Урдзік Сергій Миколайович 

15:40–15:50 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

15:50–16:50 Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОП: І курс – Васильєв Микита Костянтинович, Ільїн Константин 

Євгенович; ІІ курс – Бєлецька Олена Михайлівна; ІІІ курс –

Венгер Альбіна Сергіївна, Пашкевич Світлана Михайлівна, 

Скрипник Дмитро Валентинович; IV курс – Горбачова Олена 

Олександрівна, Шевченко Володимир Вадимович. 

16:50–17:00 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

День 2 – 01 червня 2021 р. 

09:15–09:30 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку 

Члени експертної групи 

9:30–10:30 

 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 

під час реалізації. Відеозвіт/Відеострім, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; гарант ОП – Нагорний Євген Васильович. 

10:30–10:40 Підведення підсумків відеостріму Члени експертної групи 

10:40–11:30 Зустріч 7. Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранту ОП та представників адміністрації ЗВО) 

11:30–11:40 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

11:40–12:20 

 

 

Зустріч 8 з роботодавцями, відеоконференція Члени експертної групи; представники роботодавців: Таран Ігор 

Олександрович (Дніпровська політехніка), Кристопчук Михайло 

Євгенович (Національний університет водного господарства та 



природокористування), Сударь Віктор Павлович (Харківський 

державний автотранспортний коледж), Данець Сергій Віталійович

(Харківський НДЕКЦ МВС) 

12:20–12:30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

12:30–13:00 Обідня перерва  

13:00–13:50 Зустріч 9 з випускниками ОП «Транспортні системи», 

відеоконференція 

Члени експертної групи; випускники аспірантури за спеціальністю: 

Атаманюк Ганна Володимирівна, Орда Олександра 

Олександрівна, Птиця Наталія Василівна, Чижик Віталій 

Михайлович, Колій Олександр Сергійович, Кочина Анастасія 

Анатоліївна, Самчук Ганна Олександрівна 

13:50–14:00 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 

14:00–15:00 Зустріч 10 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами*, відеоконференція 

Члени експертної групи; проректор з науково – педагогічної роботи і 

міжнародних зв'язків – Тохтар Георгій Іванович; керівник відділу 

міжнародних зв'язків – Даниленко Катерина Ігорівна; начальник 

відділу інтелектуальної власності – Азарова Алла Володимирівна;

провідний інженер-соціолог – Латишева Антоніна Іванівна;

начальник відділу кадрів – Нікітін Микола Васильович; головний 

бухгалтер – Скрипнік Тетяна Григорівна, завідувач бібліотеки –

Шевченко Олена Сергіївна, відповідальний за побутове 

забезпечення аспірантів – проректор з соціально-економічної і 

адміністративної роботи – Безродний Віктор Володимирович, 

керівник відділу акредитації, стандартизації та якості навчання –

Коробко Андрій Іванович 

15:00–15:10 Підведення підсумків зустрічі 10 і підготовка до 

резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

15:10–16:00 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16:00–16:20 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16:20–17:00 Фінальний брифінг, відеоконференція Члени експертної групи; гарант ОП – Нагорний Євген Васильович;

ректор – Богомолов Віктор Олександрович; проректор з науково-

педагогічної роботи – Батракова Анжеліка Геннадіївна; проректор 

з науково – педагогічної роботи і міжнародних зв'язків – Тохтар 

Георгій Іванович; завідувач аспірантури та докторантури – Проніна 

Людмила В'ячеславівна 

17:00–17:30 Підведення підсумків Члени експертної групи 

День 3 – 02 червня 2021 р. 

09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня комунікація експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 

* – на зустріч запрошуються керівники або представники відповідних підрозділів 


