
 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми: «Будівництво та цивільна інженерія» у Національному технічному 

університеті «Дніпровська політехніка» для проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку 

з 05.10.2021 р. по 07.10.2021 р. 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план онлайн візиту 

експертної групи у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» (далі – 

НТУ «Дніпровська політехніка») під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 

програми, а також умови їх роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НТУ 

«Дніпровська політехніка», так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 

можливі лише за згодою як експертної групи, так і НТУ «Дніпровська політехніка». 

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. НТУ «Дніпровська політехніка» на час онлайн візиту експертної групи забезпечує 

онлайн-зустрічі із учасниками фокус - груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми 

ZOOM. 

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

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники НТУ «Дніпровська 

політехніка»  та інші особи. 

2.3. НТУ «Дніпровська політехніка» забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у 

розкладі онлайн візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Онлайн зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю 

проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це НТУ «Дніпровська 

політехніка» у розумні строки. НТУ «Дніпровська політехніка» має вжити розумних заходів, аби 

забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. НТУ «Дніпровська 

політехніка» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідними ОП про дату і час проведення такої онлайн зустрічі. 

2.7. НТУ «Дніпровська політехніка» надає документи та іншу інформацію, необхідну 

для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від НТУ «Дніпровська політехніка» з усіх питань, пов’язаних з 

акредитацію є гарант ОП, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою 

програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після закінчення 

експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День 1 – 05 жовтня 2021 року 

08
45

–08
55

 Пробна відеоконференція  Члени експертної групи, представники ЗВО 

 

09
00

–09
30

 

Організаційна зустріч членів 

експертної групи з гарантом ОП 

Члени експертної групи,  

Гарант ОП – Нечитайло Олександр Євгенович 

09
30

–10
00

 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10
00

–10
30

 
Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи; 

Ректор – Азюковський Олександр Олександрович 

Перший проректор – Павличенко Артем Володимирович 

Проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи навчальної 

роботи Хоменко Юрій Тимофійович 

Гарант ОП – Нечитайло Олександр Євгенович 

Завідувач кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки – Гапєєв Сергій 

Миколайович 

10
30

–11
00 Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

11
00

–11
40

 
Зустріч 2 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

 

11
40

–12
00

 
Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи 

12
00

–13
00

 

Огляд навчальних приміщень, 

лабораторій, матеріально-технічної 

бази, які використовують під час 

реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Нечитайло Олександр Євгенович 

Завідувач лабораторії із випробування будівельних матеріалів та гірських порід – 

Чумак Олександр Миколайович 
Проректор із господарської роботи – Григор’єв Олексій Євгенович 

13
00

–14
00

 Обідня перерва  

14
00

–14
40

 
Зустріч 4 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Нечитайло Олександр Євгенович  

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на цій програмі. 

14
40

–15
00

 
Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

15
00

–15
40

 
Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи; 

Начальник відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти – Яворська 

Олена  

Начальник або представник інформаційно комп’ютерного комплексу; 



Начальник навчально-методичного відділу – Заболотна Юлія  

Представник Центру моніторингу знань та тестування, адміністратор ЄДЕБО  

Завідувач практикою – Небатов Андрій  

Заступник відповідального секретаря приймальної комісії – Ащеулова 

Олександра. 

15
40

–16
00

 
 Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 

16
00

–16
40

 
Зустріч 6 з роботодавцями та 

випускниками ОП  

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців: 

ТОВ «ГЕОТОП» – генеральний директор Говоруха Олег  

ДніпроДІІТР Дніпровська філія Державного підприємства «УКРНДІІНТВ» - 

начальник відділу інженерно-геологічних вишукувань Ревенко Олександр  

ТОВ «Гільдія інжиніринг» – головний інженер Сергієнко Анастасія. 

Випускники ОП останніх 5 років. 

16
40

–17
00

 Підведення підсумків 1 дня  Члени експертної групи. 

День 2 – 06 жовтня 2021 року 

10
00

– 10
40

 
Зустріч 7 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

Перша заступниця голови студентської ради – Таран Єлизавета (здобувач). 

Голова ради студентів факультету будівництва – Аксьонова Олеся (здобувач). 

Голова департаменту із захисту студентів студентської ради НТУ «ДП» – 

Тиранська Валерія (здобувач). 

10
40

– 11
00

 
Підведення підсумків зустрічі 7 

та підготовка до зустрічі 8  
Члени експертної групи. 

11
00

– 11
40

 

Зустріч 8 з допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами  

Члени експертної групи. 

Начальник відділу кадрів – Лабза Олександр 

Головний бухгалтер – Кукуюк Оксана  

Начальник відділу міжнародної академічної мобільності – Жабчик Катерина  

Керівник відділу маркетингу – Куваєва Тетяна 

Директор бібліотеки – Онищенко Геннадій 

Заступник декана факультету будівництва – Солодянкін Олександр Васильович 

Заступник начальника науково-дослідної частини – Нікітенко Ігор 

11
40

– 12
00

 

Підведення підсумків зустрічі 8 

та підготовка до відкритої 

зустрічі  

Члени експертної групи. 

12
00

– 12
40

 Відкрита зустріч  

Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу. 

(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)  

12
40

– 13
00

 
Підведення підсумків відкритої 

зустрічі  
Члени експертної групи 



13
00

–14
00

 Обідня перерва  

14
00

–14
10

 Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи  

14
10

–14
50

 Резервна зустріч  
Члени експертної групи; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

14
50

–15
20

 

Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до фінальної 

зустрічі.  

Члени експертної групи 

15
20

–16
00

 Фінальна зустріч  

Члени експертної групи; 

Ректор – Азюковський Олександр Олександрович 

Перший проректор – Павличенко Артем Володимирович 

Проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи навчальної 

роботи Хоменко Юрій Тимофійович 

Гарант ОП – Нечитайло Олександр Євгенович 

Завідувач кафедри будівництва, геотехніки та геомеханіки – Гапєєв Сергій 

Миколайович 

16
00

–17
00

 Підведення підсумків 2 дня  Члени експертної групи  

День 3 – 07 жовтня 2021 року 

9
00

–18
00

 

«День суджень» – внутрішня 

онлайн зустріч експертної групи 

та робота з документами 

  

 

Керівник експертної групи 

27.09.2021  р                                                                                                                                                                  Піщева Т.І. 

 

Гарант ОП  «Будівництво та цивільна інженерія»                                                                                                   Нечитайло О.Є.    


