
 

ПРОГРАМА  

акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

Дніпровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

(ДНУЗТ) у період 22.03.2021-24.03.2021 рр. освітньо-наукової програми «Транспортні технології на 

залізничному та промисловому транспорті» за спеціальністю 275 «Транспортні технології» за третім 

рівнем вищої освіти доктор філософії 

 

1. Призначення та статус цієї програми  

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

(ЕГ) 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 «онлайн-візиту» 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 та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів 

у ЗВО. 

2.2. ЗВО 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. ЗВО оприлюднює програму онлайн-візиту. ЗВО не збирає учасників фокус-груп 

безпосередньо у ЗВО. 

2.4. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює обов’язковий 

відеозапис усіх етапів онлайн-візиту.  

2.5. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ЗВО та ЕГ використовують 

програму Zoom, ЗВО та ЕГ технічно організовують та технічно підтримують всі зустрічі.  

2.6. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників 

та правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках включно 

стейкголдерам (щодо використання Zoom додається інструкція, можлива для пересилання 

стейкголдерам). 

2.7. ЕГ та ЗВО до початку онлайн-візиту проводять тестову зустріч або зустрічі з метою 

технічного тестування, всіх необхідних налаштувань, вивчення функцій програми для 

ефективного модерування розмов та забезпечення необхідних кроків. 

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у форматі відеозвіту та 

фотозвіту. 

2.9. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

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

2.10. ЗВО 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. 

2.11. 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 ЗВО у 

розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.12. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 

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. 

2.13. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи шляхом: надсилання на електронну пошту та/або надаються 

коректні посилання та/або в модулі запитів в системі. 

2.14. 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 

Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, якості звуку, зображення тощо) – 

19.03.2021 

13.00-13.10 Відеоконференція. Контактна особа з технічного персоналу у ЗВО; 

Гарант ОНП «Транспортні технології на залізничному та 

промисловому транспорті» Афанасов Андрій Михайлович; 

Члени експертної групи. 

День 1 – 22.03.2021 

09.15-09.30 Підготовка до зустрічі 

1 (перевірка готовності 

учасників, якості 

звуку, зображення 

тощо), 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП. 

 

09.30-09.50 Зустріч 1 з керівником 

та менеджментом ЗВО, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

Пшінько Олександр Миколайович – в.о. ректора 

Дніпровського національного університету залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна; 

Боднар Борис Євгенович – перший проректор; 

Радкевич Анатолій Валентинович  – проректор з 

науково-педагогічної, економічної роботи, песпективного 

та іноваційного розвитку;    

Афанасов Андрій Михайлович - гарант ОНП; 

Вернигора Роман Віталійович - декан факультету 

«Управління процесами перевезень»; 

Окороков Андрій Михайлович - завідувач кафедри 

«Управління експлуатаційною роботою». 

09.50-10.00 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

10.00-10.40 Зустріч 2 із 

адміністративним 

персоналом, 

Члени експертної групи: 

Афанасов Андрій Михайлович – гарант ОНП; 

Гончаренко Світлана Михайлівна  – в.о. начальника 



відеоконференція. навчально-методичного відділу; 

Купрій Володимир Павлович – начальник відділу 

забезпечення якості освіти ЗВО; 

Чернова Наталія Сергіївна  – начальник відділу 

міжнародних зав'язків ЗВО; 

Андрашко Людмила Євгенівна – начальник навчального 

відділу ЗВО; 

Горячкін Вадим Миколайович – відповідальний секретар 

приймальної комісії ЗВО; 

Кришко Євген Прокопович – начальник відділу зв’язків з 

виробництвом ЗВО; 

Чорна Ганна Юріївна – керівник відділу аспірантури і 

докторантури ЗВО; 

Рибалка Роман Володимирович – начальник науково-

дослідної частини ЗВО; 

Вернигора Роман Віталійович - декан факультету 

«Управління процесами перевезень»; 

Тютькін Олексій Леонідович - завідувач кафедри 

«Транспортна інфраструктура». 

10.40-10.50 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

10.50-11.30 Зустріч 3 з 

академічним 

персоналом, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

Афанасов Андрій Михайлович – гарант ОНП; 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст ОНП, а також викладають на цій 

програмі: 

Козаченко Дмитро Миколайович – професор кафедри 

управління експлуатаційною роботою; 

Вернигора Роман Віталійович – доцент кафедри 

транспортні вузли; 

Шинкаренко Віктор Іванович – професор кафедри 

комп'ютерних інформаційних технологій ; 

Колесникова Тетяна Олександрівна – директор бібліотеки; 

Купцова Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри іноземних 

мов; 

Гненний Олег Миколайович – завідувач кафедри економіки 

та менеджменту; 

Міщенко Максим Іванович – професор кафедри економіки 

та менеджменту; 

Курган Дмитро Миколайович – професор кафедри 

транспортної інфраструктури; 

Гаврилюк Володимир Ілліч – завідувач кафедри автоматики 

та телекомунікацій. 

11.30-11.50 Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

11.50-12.30 Зустріч 4 зі 

здобувачами вищої 

освіти, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 

Золотаревська Ольга Олександрівна, аспірантка 1 року 

навчання; 

Воскресенський Святослав Юрійович, аспірант 1 року 



навчання; 

Калимбет Микола Володимирович,  аспірант 3 року 

навчання; 

Аль Саід Ахмад Мохаммад Ахмад Діаб, аспірант 3 року 

навчання (іноземець); 

Федоренко Єлизавета Михайлівна, аспірантка 4 року 

навчання; 

Шаповалов Олександр Сергійович,  аспірант 4 року 

навчання; 

Мурадян Олег Володимирович, аспірант 4 року навчання 

(заочна форма). 

 

12.30-12.50 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

12.50-13.50 Обідня перерва  

13.50-14-30 Зустріч 5 з 

представниками 

студентського 

самоврядування та ради 

молодих вчених, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи;  

Звяга Марія Юріївна – студентка 4 курсу, заступник 

голови профкому співробітників та студентів; 

Капітан Юлія Анатоліївна – студентка 4 курсу, голова 

профбюро факультету «Управління процесами 

перевезень»; 

Краснощокова Ганна Віталіївна – студентка 4 курсу, 

голова студентського самоврядування факультету 

«Управління енергетичними процесами»; 

Калимбет Микола Володимирович – голова ради молодих 

вчених; 

Маркуль Руслан Володимирович – голова наукового 

товариства студентів, курсантів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених.      

 

14.30-14.40 Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка 

до зустрічі 6, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

 

 

 

14.40-15.20 Зустріч 6 з 

роботодавцями, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

Гревцов Сергій Веніамінових – директор Львівського 

коледжу транспортної інфраструктури; 

Болжеларський Ярослав Володимирович – директор 

Львівської філії Дніпровського національного 

університету залізничного транспорту імені академіка В. 

Лазаряна; 

Пшінько Павло Олександрович – генеральний директор 

ТДВ «Інститут Дніпродіпротранс» (м. Дніпро); 

Тітов Сергій Сергійович - директор Миколаївського 

коледжу транспортної інфраструктури; 

Турпак сергій Миколайович – завідувач кафедри 

транспортних технологій Запорізького національного 

технічного університету; 

Плаксін Сергій Вікторович – завідуючий відділом систем 

управління транспортними засобами Інституту 



транспортних систем і технологій НАН України. 

 

 

15.20-15.30 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка 

до огляду матеріально 

технічної бази. 

Члени експертної групи. 

 

15.30-16.10 Зустріч 7 Огляд 

матеріально технічної 

бази, що 

використовується 

підчас реалізації ОНП, 

відеозвіт, фотозвіт 

Члени експертної групи: 

Мороз Микола Миколайович, 

Ткаченко Віктор Петрович, 

Щебликіна Олена Вікторівна. 

Афанасов Андрій Михайлович – гарант ОНП; 

Завідувачі кафедр (наукові керівники): 

Муха Андрій Миколайович – завідувач кафедри 

електротехніки та електромеханіки; 

Курган Дмитро Миколайович – професор кафедри 

транспортної інфраструктури; 

Куроп’ятник Олексій Сергійович – доцент кафедри 

прикладної механіки та матеріалознавства; 

Окороков Андрій Михайлович  –  завідувач кафедри 

управління експлуатаційною роботою; 

Патласов Олександр Михайлович - доцент кафедри 

транспортної інфраструктури;; 

Босий Дмитро Олексійович – в.о. завідувача кафедри 

інтелектуальні системи енергопостачання. 

 

16.10-19.00 Підведення загальних 

підсумків зустрічей 

першого дня 

Члени експертної групи. 

День 2 – 23.03.2021 

09.15-09.30 Підготовка до зустрічі 

8 (перевірка готовності 

учасників, якості 

звуку, зображення 

тощо), 

відеоконференція. 

Члени експертної групи: 

Мороз Микола Миколайович, 

Ткаченко Віктор Петрович, 

Щебликіна Олена Вікторівна. 

Афанасов Андрій Михайлович – гарант ОНП. 

 

9.30-10.10 Зустріч 8 з 

допоміжними 

структурними 

підрозділами, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи;  

Кравченко Надія Євгенівна – заступник начальника відділу 

кадрів;  

Ткач Віра Федорівна – головний бухгалтер; 

Чорна Ганна Юріївна – керівник відділу аспірантури і 

докторантури; 

Кришко Євген Прокопович – начальник відділу зв’язків з 

виробництвом; 

Купрас Валерій Миколайович – уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції; 

Рекун Іван Іванович – представник групи сприяння 

академічної доброчесності. 

Колесникова Тетяна Олександрівна – директор науково-

технічної бібліотеки. 

 

10.10-10.30 Підведення підсумків 

зустрічі 8 і підготовка 

до роботи з 

Члени експертної групи. 



документами. 

10.30-11.30 Зустріч 9 з науковими 

керівниками 
здобувачів освіти, 

відеоконференція 

Члени експертної групи. 

Наукові керівники, що здійснюють наукове керівництво 

аспірантами в межах індивідуальних планів наукової 

роботи: 

Афанасов Андрій Михайлович; 

Муха Андрій Миколайович; 

Вернигора Роман Віталійович; 

Зеленько Юлія Володимирівна; 

Курган Дмитро Миколайович; 

Куроп’ятник Олексій Сергійович; 

Козаченко Дмитро миколайович; 

Окороков Андрій Михайлович; 

Патласов Олександр Михайлович. 

 

11.30-11.40 Підведення підсумків 

зустрічі 9 і підготовка 

до резервної зустрічі, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

11.40-12.20 Резервна зустріч, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

12.20-12.30 Підведення підсумків 

резервної зустрічі та 

підготовка до роботи з 

документами 2, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

12.30-13.30 Робота з документами. 

Надсилаються на 

електронну пошту або 

надаються коректні 

посилання або в модулі 

запитів в системі, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи: 

Мороз Микола Миколайович, 

Ткаченко Віктор Петрович, 

Щебликіна Олена Вікторівна. 

Афанасов Андрій Михайлович – гарант ОНП. 

 

13.30-13.40 Підведення підсумків 

роботи з документами, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

13.40-14.40 Обідня перерва.  

14.40-14.50 Підготовка до 

відкритої зустрічі, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

14.50-15.20 Відкрита зустріч, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП 

та представників адміністрації ЗВО) 

15.20-15.40 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі та 

підготовка до фінальної 

зустрічі, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

 

15.40-16.10 Фінальний брифінг, 

відеконференція. 

Члени експертної групи; 

Пшінько Олександр Миколайович – в.о. ректора 

університету; 

Боднар Борис Євгенович – перший проректор 

університету; 

Радкевич Анатолій Валентинович  – проректор з 



науково-педагогічної, економічної роботи, песпективного 

та іноваційного розвитку; 

Афанасов Андрій Михайлович - гарант ОНП; 

Вернигора Роман Віталійович - декан факультету 

«Управління процесами перевезень»; 

Окороков Андрій Михайлович - завідувач кафедри 

«Управління експлуатаційною роботою». 

16.10-19.00 Підведення підсумків 

зустрічей другого дня, 

відеоконференція. 

Члени експертної групи. 

День 3 – 24.03.2021 

09.15-19.00 "День суджень" – 

внутрішня зустріч 

експертної групи. 

Члени експертної групи. 

 


