ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП
«Залізничний транспорт»
у Державному університеті інфраструктури та технологій
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у Державному університеті інфраструктури та технологій (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 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 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 проводиться дистанційно.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

День 1 –24.01.2022

08,30–09,10

Організаційна зустріч з гарантом ОП

09,10–09,20
09,20-09,50

Підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО

09,50–10,05
10,05–10,45

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з викладацьким складом ОНП

Учасники
Члени експертної групи;
Гарант ОНП – Сапронова
Світлана Юріївна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Ректор – Брайковська Надія
Сергіївна;
Проректор
з
науковопедагогічної роботи – Дудник
Юрій Павлович;
Проректор
з
адміністративногосподарської та соціальновиховної роботи – Кулінченко
Олександр Сергійович;
Директор
Київського
інституту
залізничного
транспорту
–
Твердомед
Володимир Миколайович;
Декан
факультету
інфраструктури та рухомого
складу залізниць – Горобченко
Олександр Миколайович;
Гарант ОНП – Сапронова
Світлана Юріївна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Гарант ОНП – Сапронова
Світлана Юріївна;
Твердомед
Володимир
Миколайович – к.т.н., доцент;
Горобченко
Олександр
Миколайович
–
д.т.н.,
професор;
Ткаченко Віктор Петрович–
д.т.н., професор;

10,45–11,00
11,00–11,40

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОНП

11,40–12,00
12,00–13,00
13,00-13,40

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4 з роботодавцями

Фомін Олексій Вікторович –
д.т.н., професор;
Кульбовський Іван Іванович –
к.т.н, доцент;
Хромова Ольга Ігорівна –
к.т.н., доцент;
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
1 курс – Заіка Денис, Туровець
Дмитро; Олексин Василь
2 курс – Юрченко Віктор,
Сидоренко Олександр,
Литвиненко Олександр;
Неведров Олександр
3 курс – Горлушко Юрій;
Трипольська Тетяна
4 курс - Кошель Олексій,
Прокопенко Павло, Гордієнко
Тетяна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Мямлін Сергій Віталійович –
Директор
філії
«Центру
діагностики
залізничної
інфраструктури
АТ
«Укрзалізниця»,
доктор
технічних наук, професор;
Сафронов
Олександр
Михайлович – Директор
Українського
науководослідного
інституту
вагонобудування
(УкрНДІВ),
кандидат технічних наук, ст.
науковець;
Сулим Андрій Олександрович –
Заступник
директора
з
наукової роботи Українського

науково-дослідного
інституту

вагонобудування (УкрНДІВ),

кандидат технічних наук, ст.
науковець;
Кара Сергій Віталійович –
Начальник
управління
інжинірингу
Наукововпроваджувального
центру
філії «Науково-дослідного та
конструкторськотехнологічного
інституту
залізничного транспорту» АТ
«Укрзалізниця» (НДКТІ АТ
«УЗ»), кандидат технічних
наук;
Зуб Євген Петрович – В.о.
директора Київського фахового
коледжу
транспортної
інфраструктури (КФКТІ);
Петренко
В’ячеслав
Олександрович – Заступник
директора з наукової філії
«Науково-дослідного
та
конструкторськотехнологічного
інституту
залізничного транспорту» АТ
«Укрзалізниця» (НДКТІ АТ
«УЗ»);
Христофор Олег Вікторович –
Начальник
відділу
засобів
телекомунікацій
проєктноконструкторського
та
технологічного
бюро
автоматики, телекомунікацій
та енергетики філії «Науководослідного
та
конструкторськотехнологічного
інституту
залізничного транспорту» АТ
«Укрзалізниця» (НДКТІ АТ

13,40-14,00
14,00-14,40

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з представниками студентського самоврядування

14,40-15,00
15,00-15,40
15,40-17,00

Підведення підсумків зустрічі 5
Резервна зустріч
Обговорення результатів 1 дня

08,30–09,10

Зустріч 6 із науковими керівниками здобувачів вищої освіти за ОНП

09,10-09,20
09,20-10,00

День 2 – 25.01.2022

«УЗ»), кандидат економічних
наук, доцент;
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Голова студентської ради ДУІТ
– Кристіан Дем’янов;
Голова
профспілкової
організації
студентів
і
аспірантів ДУІТ (з 2021р. по
теперішній час) - Данило
Гаваза;
Голова профспілкової
організації студентів і
аспірантів ДУІТ (з 2016р. по
2021р.) – Кондратьєва Анна;
Старший аспірант – Заїка
Денис
Члени експертної групи
Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Наукові керівники здобувачів
вищої освіти за ОНП:
Сапронова Світлана Юріївна –
д.т.н., професор;
Фомін Олексій Вікторович –
д.т.н., професор;
Горобченко
Олександр
Миколайович
–
д.т.н.,
професор;
Ткаченко Віктор Петрович д.т.н., професор
Члени експертної групи
Обговорення результатів та підготовка до зустрічі 6
Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації Члени експертної групи;
Гарант ОНП – Сапронова
ОНП
Світлана Юріївн;, Директор
Київського
інституту
залізничного транспорту –

10,00–10,20
10,20–11,00

Обговорення результатів та підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 із адміністративним персоналом

11,00–11,20
11,20–12,00

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами

Твердомед
Володимир
Миколайович;
Декан
факультету
інфраструктури та рухомого
складу залізниць – Горобченко
Олександр Миколайович;
Завідувач навчально-наукової
бази Київського інституту
залізничного транспорту –
Фащевський
Андрій
Валентинович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Начальник відділу аспірантури
та
докторантури
–
Максименко Олена Василівна;
Начальник
навчальнометодичного відділу – Данилко
Лідія Тимофіївна;
Начальник навчального відділу
– Сарахман Ірина Дмитрівна;
Начальник відділу практики
та
сприяння
працевлаштування студентів
і випускників – Щур Юрій
Олексійович;
Начальник науково-дослідної
частини – Голуб Галина
Михайлівна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Начальник
плановофінансового відділу – Лозова
Лариса Іванівна;
Провідний
бухгалтер
–
Воронцова Вікторія Сергіївна;
Начальник
інформаційнообчислювального центру –
Сокальский
Олександр
Миколайович;

12,00–12,30
12,30–13,00
13,00–13,30

13,30–14,00
14,00–14,30

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9
Обідня перерва
Відкрита зустріч
Підключитись до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/75376432027?pwd=eB3NEXhGCDwP6X6GgBTBiHTY00lPuo.1
Ідентифікатор конференції: 753 7643 2027
Код доступу: 9Ep9jZ
Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч

14,30-17,00

Обговорення результатів 2 дня.

День 3 – 26.01.2022

Директорка
бібліотеки
–
Кононенко Лідія Анатоліївна
Начальник відділу кадрів –
Кучай Лариса Григорівна;
Начальник
відділу
міжнародних
зв’язків
та
роботи
з
іноземними
студентами – Калашник Юлія
Олегівна;
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього
процесу (крім гаранта ОП та
представників
адміністрації
ЗВО)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Ректор – Брайковська Надія
Сергіївна;
Проректор
з
науковопедагогічної роботи – Дудник
Юрій Павлович;
Проректор
з
адміністративногосподарської та соціальновиховної роботи - Кулінченко
Олександр Сергійович;
Директор
Київського
інституту
залізничного
транспорту
–
Твердомед
Володимир Миколайович;
Декан
факультету
інфраструктури та рухомого
складу залізниць – Горобченко
Олександр Миколайович;
Гарант ОНП – Сапронова
Світлана Юріївна
Члени експертної групи

09,00-17,00

«Час суджень» – внутрішня зустріч експертної групи

Члени експертної групи

