
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
дистанційного візиту експертної групи для проведення акредитаційної 

експертизи освітньої програми «Галузеве машинобудування» (ID у ЄДЕБО 
29994) в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

з 22.03.2023 р. до 24.03.2023 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи 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 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 виїзду 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 виїзду 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 із використанням технічних 

засобів відеозв’язку у віддаленому (дистанційному) режимі. 
 



 
Склад експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

   
д.т.н., професор Криштопа Святослав Ігорович керівник експертної групи 095-137-37-53 
д.т.н., професор Регей Іван Іванович член експертної групи  
здобувач Луценко Тетяна Володимирівна член експертної групи  
 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (22 березня 2023 року) 
9.00 – 9.15 Організаційна нарада експертної групи, 

налаштування з’єднання 
Члени експертної групи: 
Криштопа Святослав Ігорович – керівник експертної 
групи; 
Регей Іван Іванович – член експертної групи; 
Луценко Тетяна Володимирівна – член експертної 
групи. 

9.15 – 9.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОНП Фідровська Наталія Миколаївна. 

9.45 – 10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00 – 10.30 Зустріч 1 із ректором університету та 

менеджментом ЗВО 
 

Члени експертної групи;  
ректор ХНАДУ Богомолов Віктор Олександрович; 
перший проректор Батракова Анжеліка 
Геннадіївна; 
декан механічного факультету Єфименко Олександр 
Володимирович; 
завідувачка кафедри будівельних та дорожніх машин, 
гарант ОНП Фідровська Наталія Миколаївна. 

10.30 – 10.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.45 – 11.45 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

Члени експертної групи;  
гарант ОНП Фідровська Наталія Миколаївна;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а також 
викладають на цій програмі: 
к.п.н, доцент Руденко Наталія Всеволодівна; 
д.п.н, професор Чаплигін Олександр Костянтинович; 
к.п.н, доцент Бондаренко Володимир Васильович; 
д.т.н, професор Леонтьєв Дмитро Миколайович  
д.т.н, професор Кириченко Ігор Георгійович; 
к.т.н., професор Єфименко Олександр 



Володимирович; 
д.т.н, професор Гурко Олександр Геннадійович 

11.45 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00 – 13.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти та 
випускниками ОНП 
 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП; випускник 
ОНП: 
аспірант 4 року  
Караван Руслан Андрійович  (вечірня форма); 
аспіранти 3 року  
Шевченко Дмитро Миколайович  (вечірня форма); 
Нескорожений Артем Олегович  (вечірня форма); 
аспірант 2 року  
Книшенко Антон Олександрович  (денна форма); 
аспірант 1 року 
Лущенко Андрій Олександрович (вечірня форма); 
Жук Денис Ігорович (денна форма); 
випускник Гапонов Олексій Олександрович. 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  
14.00 – 14.15 Підготовка до зустрічі 4, налаштування з’єднання Члени експертної групи 
14.15 – 14.55 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
голова студентської ради ХНАДУ Безродная 
Олександра Володимирівна; 
голова студентського самоврядування МФ Бабаєва Аліна 
Олександрівна; 
голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених університету  

Байдала Владислава Юріївна; 

голова Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених механічного факультету  

Мусаєв Заур Разилович; 
голова профспілкової організації студентів ХНАДУ Урдзік 
Сергій Миколайович 

14.55 – 15.10 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.10 – 16.00 Зустріч 5 з роботодавцями 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП 
“Галузеве машинобудування” (5-6 осіб):  
гол. інж. АТ «Світло шахтаря» Бережной Роман 



Анатольєвич,  
ген.директор Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Машгідропривод» Черненко Руслан Валерійович,  
гол. інж.  Групи компаній «Моторімпекс» Сусло 
Владислав,  
конструктор ТОВ «Автоскладальне підприємство 
«КОБАЛЬТ» Васильченко Артем,  
директор навігац. геодезич. центру України Горб 
Олександр Іванович,  
заст. директора Публічне акціонерне товариство 
"КОННЕКТОР" Тищенко Олександр,  
декан ф-ту машиноб. та зварювання, Приазовський 
технічний університет Суглобов Володимир 
Васильович, 
Технічний директор НВП "Газтехніка" Зайченко Артем 
Дмитрович 

16.00 – 16.15 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.15 – 17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП 
та представників адміністрації ХНАДУ) 

17.00 – 17.15 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
17.15 – 18.00 Підведення підсумків 1-го дня. Робота з 

документами. 
Члени експертної групи 

День 2 – (23 березня 2023 року) 
09.00 – 09.15 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, підготовка 

до зустрічі 6 
Члени експертної групи 
 

9.15 – 10.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом та 
представниками допоміжних підрозділів 
 

Члени експертної групи; 
завідувачка кафедри будівельних та дорожніх машин, 
гарант ОНП Фідровська Наталія Миколаївна; 
декан механічного факультету Єфименко Олександр 
Володимирович; 
начальник навчального відділу Догадайло Олександр 
Олександрович 
керівник відділу акредитації, стандартизації та якості 
навчання Панкова Оксана Володимирівна 
завідувач відділу аспірантури та докторантури Проніна 
Людмила В’ячеславівна  
начальник науково-дослідної частини Кірсанова 
Євгенія Артемівна 
начальник відділу кадрів Нікітін Миколай 



Васильович 
начальник відділу інтелектуальної власності Азарова 
Алла Володимирівна 
керівник Групи сприяння академічній доброчесності 
Дмитрієва Оксана Іллівна 
головний бухгалтер Скрипник Тетяна Григорівна 
керівник відділу міжнародних зв’язків Даніленко 
Катерина Ігорівна 

10.00 – 10.15 Підведення підсумків та підготовка до зустрічі 7  
10.15 – 11.00 Зустріч 7 з науковими керівниками здобувачів 

освіти 
Члени експертної групи; 
наукові керівники здобувачів освіти, що навчаються на 
ОНП: 
д.т.н., проф. Фідровська Наталя Миколаївна; 
д.т.н., проф. Кириченко Ігор Георгійович; 
д.т.н., проф. Супонєв Володимир Миколайович; 
д.т.н., проф. Гурко Олександр Геннадійович; 
к.т.н., доцент Шевченко Валерій Олександрович; 
к.т.н., доцент Щербак Олег Віталійович; 
к.т.н., доцент Пімонов Ігор Георгійович; 
к.т.н., доцент Холодов Антон Павлович. 

11.00 – 11.15 Підведення підсумків та підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
11.15 – 12.45 Зустріч 8 Ознайомлення із матеріально-технічною 

базою, що використовується під час реалізації ОНП 
 

Члени експертної групи; 
завідувачка кафедри будівельних та дорожніх машин, 
гарант ОНП Фідровська Наталія Миколаївна; 
директор студмістечка Сотнікова Людмила Олексіївна 
директор наукової бібліотеки Шевченко Олена 
Сергіївна 
особи, які допомагатимуть гаранту ОНП представляти 
МТБ: 
к.т.н., доцент Щербак Олег Віталійович; 
к.т.н., доцент Рагулін Віталій Миколайович 

12.45 – 13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
13.00 – 14.00 Обід  
14.00 – 15.00 Резервна зустріч 

 
Члени експертної групи; 
особи додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00 – 15.15 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 
15.15 – 16.00 Підготовка до фінальної зустрічі, обговорення 

рекомендацій 
Члени експертної групи 

16.00 – 16.45 Фінальна зустріч 
 

Члени експертної групи;  
ректор ХНАДУ Богомолов Віктор 
Олександрович; 



перший проректор Батракова Анжеліка 
Геннадіївна; 
декан механічного факультету Єфименко Олександр 
Володимирович; 
завідувачка кафедри будівельних та дорожніх машин, 
гарант ОП Фідровська Наталія Миколаївна. 

16.45 – 17.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
17.00 – 18.00 Підведення підсумків 2-го дня. Робота з 

документами.  
Члени експертної групи 

День 3 – (24 березня 2023 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 
Члени експертної групи 

 
 
 
 


