
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
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 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 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. 

2.3. У розкладі виїзду 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 освітньої програми " Транспортні технології 
та управління на автомобільному транспорті" Східноукраїнського 
національного університету імені Володимира Даля проводиться із 
використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (22 березня 2021 року) 

09.00 – 9.15 Організаційна нарада експертної групи  
9.15 – 9.30 Перевірка технічних засобів відеозв’язку   
9.30 – 10.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; гарант ОП 
10.00 – 10.15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.15 – 11.00 Зустріч 1 із ректором університету та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи; 
ректор, д.т.н., професор Поркуян Ольга 
Вікторівна; 
перший проректор, д.т.н., професор 
Марченко Дмитро Миколайович; 
проректор з науково-педагогічної роботи, 
економіки та розвитку, д.е.н., професор 
Галгаш Руслан Анатолійович; 
проректор з наукової роботи, д.т.н., доцент 
Целіщев Олексій Борисович; 
директор навчально-наукового інституту 
транспорту і будівництва, к.т.н., доцент 
Кузьменко Сергій Валентинович; 
гарант ОП, д.т.н., професор, завідувач 
кафедри логістичного управління та безпеки 
руху на транспорті Чернецька-Білецька 
Наталія Борисівна. 

11.00 – 11.15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.15 – 12.15 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

Члени експертної групи;  
гарант ОП; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій 
програмі: 
Шворнікова Ганна Михайлівна, доцент; 
Медведєв Євген Павлович, доцент; 
Баранов Ігор Олегович, доцент; 
Клюєв Сергій Олександрович, доцент. 



12.15 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30 – 13.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2-4 здобувачі ОП “Транспортні 
технології” з кожного року навчання очної та 
заочної форм здобуття освіти) 
1. Штиков Антон Романович, 1 курс, ДФН; 
2. Гусаренко Кирил Олександрович, 1 курс, 
ДФН; 
3. Райбужитє Віолетта Гінтауто, 1 курс, ДФН; 
4. Посохова Надія Ігорівна, 1 курс, ЗФН. 

13.30 – 14.30 Обідня перерва  

14.30 – 14.45 Підготовка до зустрічі 4, налаштування 
з’єднання 

Члени експертної групи 

14.45 – 15.30 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування 
(1–2 особи від органу студентського 
самоврядування СНУ ім. В. Даля, які 
відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти; 1-2 
особи від органу студентського 
самоврядування відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП). 
Сопільник Інна Олексіївна - від органу 
студентського самоврядування СНУ 
ім.В.Даля; 
Вітковський Владислав Миколайович - від 
органу студентського самоврядування 
навчально-наукового інституту транспорту і 
будівництва; 
Косогор Богдан Тарасович - в.о. 
профспілкової організації студентів. 

15.30 – 15.45 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.45 – 16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 



усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
СНУ ім. В. Даля) 

16.30 – 16.45 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.45 – 17.45 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП “Транспортні 
технології та управління на автомобільному 
транспорті”: 
Аліханов Муслім Зелумханович, ТОВ 
«Регіональне управління автобусних  
станцій», директор; 
Бочаров Олександр Анатолійович, ПП 
«Науково-виробнича фірма «Поиск»», 
комерційний директор; 
Рязанцева Антоніна Костянтинівна, 
Управління Укртрансбезпеки в Луганській 
області, начальник відділу надання 
адміністративних послуг. 

17.45 – 18.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (23 березня 2021 року) 

09.00 – 09.30 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 
підготовка до зустрічі 6 

 

9.30 – 10.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 
та представниками допоміжних підрозділів 

Члени експертної групи; 
Голова методичної ради інституту – Уваров 
Павло Євгенович; 
Директор Центру організаційно-методичного 
забезпечення освітньої діяльності – Боровік 
Павло Володимирович; 
Голова Ради з інформатизації – Захожай Олег 
Ігорович; 
Начальник відділу забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти – 
Батурін Олександр Іванович; 



Директор Центру розвитку кар`єри та 
підтримки підприємництва – Федорова 
Альона Вікторівна; 
Відповідальний секретар приймальної комісії 
– Гніденко Вікторія Ігорівна; 
Начальник науково-дослідної частини – 
Бойко Григорій Олексійович; 
Директор Центру удосконалення освіти – 
Барбарук Віктор Миколайович; 
Керівник ресурсного центру зі сталого 
розвитку – Семененко Інна Максимівна; 
Директор наукової бібліотеки – Єпіфанова 
Ольга Вікторівна; 
Начальник відділу міжнародних проектів та 
програм – Середіна Олена Григорівна; 
Керівник університетського центру медіації – 
Лосієвська Ольга Геннадіївна. 

10.30 – 10.45 Підведення підсумків зустрічі 6 та 
підготовка до ознайомлення із матеріально-
технічною базою 

Члени експертної групи 
 

10.45 – 11.45 Ознайомлення із матеріально-технічною 
базою, що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП 
Формат демонстрації матеріально-технічного 
забезпечення - відеозвіт. 

11.45 – 12.00 Підведення підсумків та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.45 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи додатково запрошені на резервну 
зустріч 

12.45 – 13.00 Підведення підсумків та підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обід  
14.00 – 15.00 Обговорення рекомендацій Члени експертної групи 
15.00 – 16.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

ректор, д.т.н., професор Поркуян Ольга 
Вікторівна; 



перший проректор, д.т.н., професор 
Марченко Дмитро Миколайович; 
директор навчально-наукового інституту 
транспорту і будівництва, к.т.н., доцент 
Кузьменко Сергій Валентинович; 
гарант ОП, д.т.н., професор, завідувач 
кафедри логістичного управління та безпеки 
руху на транспорті Чернецька-Білецька 
Наталія Борисівна. 

День 3 – (24 березня 2021 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


