ПРОГРАМА
акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи у Державному університеті інфраструктури та
технологій у період 16.09.2021-18.09.2021 рр.
освітньо-професійної програми «Управління транспортними системами в
умовах ризиків та криз» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за
другим рівнем вищої освіти
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 – ДУІТ) під час
проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління
транспортними системами в умовах ризиків та криз» за другим рівнем вищої освіти,
а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ДУІТ, так і для
експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як
експертної групи, так і ДУІТ.
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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів
відеозв’язку (дистанційно) та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної
присутності експертів у ДУІТ.
2.2. ДУІТ на час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи сприяє
проведенню акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку з
метою проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі.
2.3. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює обов’язковий
відеозапис усіх етапів онлайн візиту.
2.4. Для проведення дистанційного
використовують програму Zoom.
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2.5. ДУІТ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Огляд матеріально-технічного забезпечення ДУІТ здійснюється у форматі
відеозвіту, 3D-тур, фотозвіту.
2.7. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ДУІТ та інші особи.
2.8. ДУІТ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі акредитаційного
«онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу акредитаційного «онлайн-візиту», є закритими. На
них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.9. У розкладі акредитаційного «онлайн-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
ДУІТ у розумні строки; ДУІТ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної
особи у резервній зустрічі.
2.10. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» передбачено відкриту зустріч.
ДУІТ публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про
заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши
дату та час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися.
2.11. Контактною особою від ДУІТ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

0845–0900

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (16.09.2021)
Підготовка до зустрічі 1 (перевірка готовності Члени експертної групи: Шраменко Наталя Юріївна,
учасників, якості звуку, зображення тощо)
Пузир Володимир Григорович, Канавіна Юлія Віталіївна;
відеоконференція
гарант ОПП - Щербина Розалія Степанівна
Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО
відеоконференція

0900–0930

0930–0940

0940–1040

Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
Члени експертної групи;
Брайковська Надія Сергіївна – ректор Державного
університету інфраструктури та технологій;
Дудник Юрій Павлович – проректор з науковопедагогічної роботи;
Кулінченко Олександр Сергійович – проректор з
адміністративно-господарської та соціально-виховної
роботи;
Стрелко Олег Григорович – декан факультету
Управління залізничним транспортом;
Щербина Розалія Степанівна – гарант освітньої
програми, завідувачка кафедри технологій транспорту та
управління процесами перевезень

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
відеоконференція
Зустріч 2 із адміністративним персоналом
Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
відеоконференція
Члени експертної групи;
Сарахман Ірина Дмитрівна - начальник навчального
відділу;
Кучай Лариса Григорівна – начальник відділу кадрів;
Калашник Юлія Олегівна – начальник відділу
міжнародних зв’язків та роботі з іноземними
студентами;

1040–1050

1050–1150

1150–1200

1200–1300

Данилко Лідія Тимофіївна – начальник навчальнометодичного відділу;
Татарінова Ольга Володимирівна – начальник відділу
практики та сприянню працевлаштуванню студентів і
випускників
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 3
відеоконференція
Зустріч 3 з академічним персоналом
Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
відеоконференція
Члени експертної групи;
Мироненко Віктор Кімович - завідувач кафедри УКДЗ,
д.т.н. професор;
Самсонкін Валерій Миколайович - професор кафедри
ТТУПП, д.т.н, професор;
Юрченко Оксана Григорівна - доцент кафедри УКД,
к.т.н., доцент;
Горецький Олексій Анатолієвич - доцент кафедри
ТТУПП, к.і.н., доцент;
Галан Ольга Вікторівна - доцент кафедри ІТД, к.т.н.,
доцент;
Булгакова Юлія Вікторівна - доцент кафедри УКДЗ,
к.т.н., доцент
Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 4
відеоконференція
Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти
Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
відеоконференція
Члени експертної групи;
Здобувачі:
2 курс-УТСУРК, денна форма навчання:
Капшук Тетяна Олександрівна;
Осадча Єлизавета Сергіївна;
Немерицька Наталія Олександрівна;
Штанько Оксана Миколаївна;
Гаян Марія Сергіївна;
Ткачук Олександр Володимирович;

1300–1320
1320–1400
1400–1410

1410–1500

1500–1520

1520-1600

1600–1620

1 курс – УТСУРК, заочна форма навчання:
Шимаєв Володимир Володимирович
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 4
відеоконференція
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 5
Члени експертної групи
відеоконференція
Зустріч 5 з представниками студентського Член
Національного
агентства
/
співробітник
самоврядування
секретаріату;
Члени експертної групи;
відеоконференція
Голова студентської ради - Крістіан Дем’янов
(Юридичний факультет);
Представники студентської ради ДУІТ:
Данило Куліш (факультет судноводіння Київського
інституту водного транспорту);
Данило Гаваза (юридичний факультет);
Володимир Гуцулюк (Дунайський інститут водного
транспорту);
Представник студентської ради від факультету УЗТ:
Акіменко Ірина Сергіївна (3 -ТТ)
Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 6
відеоконференція
Зустріч 6 з роботодавцями
Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
відеоконференція
Члени експертної групи;
представники роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП:
Рудьковський Сергій Васильович – голова правління
асоціації Високошвидкісні магістралі
Петренко Лілія Станіславівна - заступник директора
філіал АТ УЗ з комерційних питань;
Мельник Олександр Леонідович – менеджер по логістиці
«ТОВ ТЕК Хедвей»
Підведення підсумків зустрічі 6
Члени експертної групи
відеоконференція

1620-1900

0855–0900

0900–1000

1000-1020

1020-1120

1120-1140
1140-1240

Підведення загальних
першого дня
відеоконференція

підсумків

зустрічей Члени експертної групи

День 2 – (17.09.2021)
Підготовка до огляду матеріально-технічної Члени експертної групи, гарант ОПП
бази
(перевірка готовності учасників, якості звуку,
зображення тощо)
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що Член
Національного
агентства
/
співробітник
використовується під час реалізації ОПП
секретаріату;
відеозвіт, фотозвіт.
Члени експертної групи;
Щербина Розалія Степанівна – гарант ОПП
відеоконференція
Горецький Олексій Анатолієвич - технічний помічник
Обговорення результатів огляду матеріально- Члени експертної групи
технічної бази та підготовка до зустрічі 7
Відеоконференція
Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) Член
Національного
агентства
/
співробітник
структурними підрозділами
секретаріату;
Члени експертної групи;
відеоконференція
Представник відділу з організації виховної роботи зі
студентами та голова первинної профспілкової
організації студентів та аспірантів - Кондратьєва Анна
Василівна;
начальник планово-фінансового відділу – Лозова Лариса
Іванівна;
провідний бухгалтер ДУІТ - Воронцова Вікторія
Сергіївна;
начальник інформаційно-обчислювального центру Сокальский Олександр Миколайович;
директорка бібліотеки - Кононенко Лідія Анатолієвна
Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до Члени експертної групи
резервної зустрічі
відеоконференція
Резервна зустріч
Член
Національного
агентства
/
співробітник
відеоконференція
секретаріату;
Члени експертної групи;

1240-1300
1300–1400
1400-1410

Підведення підсумків резервної зустрічі
відеоконференція
Обідня перерва
Підготовка до відкритої зустрічі
відеоконференція
Відкрита зустріч
відеоконференція

1410-1510

1510-1530

Підведення підсумків відкритої
підготовка до фінальної зустрічі
відеоконференція
Фінальний брифінг
відеоконференція

1530–1600

1600-1900

0830–1900

Підведення загальних
другого дня
відеоконференція
«День суджень»
експертної групи

–

підсумків

особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи

Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП
та представників адміністрації ЗВО)
зустрічі, Члени експертної групи

Член
Національного
агентства
/
співробітник
секретаріату;
Члени експертної групи;
Брайковська Надія Сергіївна – ректор Державного
університету інфраструктури та технологій;
Дудник Юрій Павлович – проректор з науковопедагогічної роботи;
Кулінченко Олександр Сергійович – проректор з
адміністративно-господарської та соціально-виховної
роботи;
Стрелко Олег Григорович – декан факультету
Управління залізничним транспортом;
Гарант ОПП - Щербина Розалія Степанівна
зустрічей Члени експертної групи

День 3 – (18.09.2021)
внутрішня зустріч Члени експертної групи

Погоджено:
Гарант ОПП «Управління транспортними системами в умовах ризиків та криз»

Щербина Р. С.

