
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Харківському національному технічному університеті сільського господарства 
імені Петра Василенка 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені 
Петра Василенка (далі – ХНТУСГ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми «Транспортні технології» за другим рівнем вищої освіти, а також умови її роботи. 
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ХНТУСГ, так і для експертної групи. Будь-
які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ХНТУСГ. 

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 ХНТУСГ та інші 
особи. 

2.2. ХНТУСГ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, 
у погоджений час. 

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

2.3. У розкладі 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 ХНТУСГ у розумні 
строки; ХНТУСГ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.4. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ХНТУСГ зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 
про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.5. ХНТУСГ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ХНТУСГ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітніх 
програм, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться віддалено (дистанційно). 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –30.09.2020 
09-00–09-10 Вихід експертної групи на відеозв’язок зі ЗВО  

09-10–09-15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09-15–09-45 Зустріч 1 з адміністрацією Члени експертної групи;  

Заїка Світлана Олександрівна – в.о. ректора 
ХНТУСГ, проректор з науково-педагогічної 
роботи; 
Кравцов Андрій Григорович - декан факультету 
технологічних систем і логістики;  
Войтов Віктор Анатолійович - завідувач кафедри 
транспортних технологій  і логістики; 
Шраменко Наталя Юріївна - гарант ОП 

09-45–10-15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10-15–11-00 Зустріч 2 з викладацьким складом 
 

Члени експертної групи; представник 
Національного агентства;  
Шраменко Наталя Юріївна – гарант ОП; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 8 осіб). 

11-00–11-30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11-30–12-15 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП 
«Транспортні технології» 

Члени експертної групи; представник 
Національного агентства 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
«Транспортні технології»: 
Бритвак Аліна – 1 рік навчання 
Перепелиця Олександр – 1 рік навчання 
Мартиненко Ксенія - 2 рік навчання 
Романко Олександр - 2 рік навчання 
Яриновський Пилип - 2 рік навчання 
Шерстюк Максим Валерійович – 2 рік навчання 
Мельникова Анастасія Андріївна - 2 рік навчання  

12-15-12-30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
12-30-13-30 Обідня перерва  



13-30-13-45 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
13-45-14-30 Зустріч 4 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; представник 

Національного агентства; 
Вітковський Юрій Петрович - проректор з 
науково-педагогічної роботи та міжнародних 
зв’язків; 
Даниленко Тетяна Петрівна - головний 
бухгалтер; 
Харчевнікова Лілія Сергіївна - начальник відділу 
кадрів; 
Бережна Наталія Георгіївна - керівник 
навчального відділу; 
Кісь Віктор Миколайович - голова 
профспілкового комітету співробітників та 
студентів; 
Знайдюк Софія Андріївна – провідний фахівець 
відділу ліцензування та акредитації 

14-30-15-00 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5. 

Члени експертної групи 

15-00–15-45 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування  

Члени експертної групи; представник 
Національного агентства; 
Заїка Олена Володимирівна – голова 
студентського Парламенту; 
Романашенко Марина Олександрівна – 
заступник голови студентського Парламенту; 
Доброва Сніжана Валеріївна – голова 
студентської ради факультету; 
Бутова Єва Миколаївна – член студентської ради 
факультету; 
Бритвак Аліна Іванівна – член студентської ради 
факультету 

15-45–16-15 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16-15—17-00  Зустріч 6 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
Бражник Олександр Олександрович – інженер-
технолог Куп’янського хлібокомбінату 
«Кулінічі»; 
Монастирська Лілія Євгеніївна – логіст-стажер 



17-00—17-30 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

День 2 – (01.10.2020) 
08-45–09-00 Вихід експертної групи на відеозв’язок зі  ЗВО  
09-00-09-45 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
«Транспортні технології» 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Шраменко Наталя Юріївна 

09-45–10-15 Обговорення результатів огляду та підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10-15–11-00 Зустріч 7 з роботодавцями  
 

Члени експертної групи; представник 
Національного агентства; 
Сисенко Ігор Іванович – директор ПрАТ 
«Зміївська овочева фабрика»; 
Ларіна Тетяна Федорівна – представник ТОВ 
«АГРО-НОВА» 

11-00–11-30 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11-30–12-15 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; представник 
Національного агентства; 
Ніколаєнко Наталія Миколаївна - директорка 
наукової бібліотеки; 
Данченко Ірина Олексіївна – керівниця 
психологічної служби університету; 
Моісєєва Наталія Іванівна – керівник комітету у 
справах молоді і спорту; 
Колпаченко Надія Миколаївна – фахівець із 
питань забезпечення якості вищої освіти; 
Сиромятніков Петро Степанович – керівник 
центру практики, працевлаштування та кар’єри 
студентської молоді; 
Ковальов Олександр Вікторович – начальник 
інформаційно-обчислювального центру. 

12-15–12-30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
12-30-13-30 Обідня перерва Члени експертної групи 
13-30–13-45 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
13-45–14-30 Резервна зустріч Члени експертної групи; представники 

Національного агентства; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 



14-30–15-00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15-00–15-45 Відкрита зустріч Члени експертної групи; представник 
Національного агентства 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранту ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15-45–16-00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16-00–16-45 Фінальна зустріч Члени експертної групи; представник 
Національного агентства; 
Заїка Світлана Олександрівна – в.о. ректора 
ХНТУСГ, проректор з науково-педагогічної 
роботи; 
Кравцов Андрій Григорович - декан факультету 
технологічних систем і логістики;  
Войтов Віктор Анатолійович - завідувач кафедри 
транспортних технологій  і логістики; 
Шраменко Наталя Юріївна - гарант ОП; 
Доброва Сніжана Валеріївна – голова 
студентської ради факультету 

День 3 – (02.10.2020) 
09-00-18-00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


