
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Транспортні технології» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти в Приватному закладі вищої освіти 

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Приватному закладі вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені 
Пилипа Орлика» (далі – МКУ ім. Пилипа Орлика) під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Транспортні технології» за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для МКУ ім. Пилипа Орлика, так і для експертної групи. Будь-які подальші 
зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і МКУ ім. Пилипа 
Орлика. 

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 МКУ ім. Пилипа 
Орлика та інші особи. 

2.2. МКУ ім. Пилипа Орлика 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 
МКУ ім. Пилипа Орлика у розумні строки; МКУ ім. Пилипа Орлика має вжити розумних 
заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

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

2.5. МКУ ім. Пилипа Орлика надає документи та іншу інформацію, необхідну для 
проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від МКУ ім. Пилипа Орлика 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) з 
використанням  технології веб-конференцій. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –25.05.2021 
08-45–09-00 Вихід експертної групи на відеозв’язок зі ЗВО. 

Перевірка та налаштування технічних засобів 
відеозвязку.  

Члени експертної групи. Гарант ОП 
«Транспортні технології» Гарькава Вікторія 
Федорівна 

09-00–09-15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09-15–10-00 Зустріч 1 з адміністрацією Члени експертної групи. 

к.е.н., доц. Гарькава Вікторія Федорівна, 
ректор МКУ ім. Пилипа Орлика, завідувач 
кафедри інженерних технологій, гарант ОП. 
Проректор з навчальної діяльності к.іст.н. 
Ревенко Віра Валентинівна 
Проректор з адміністративно-організаційної 
діяльності, керівник кадрової служби к.т.н., 
доц. Пилипенко Світлана Миколаївна 
Проректор з іміджевої політики та формування 
контингенту Черновських Світлана 
Олександрівна 
Проректор з наукової роботи та міжнародних  
зв’язків к.філол.н. Грищенко Олександр 
Володимирович 
Декан факультету економіки і права к.е.н., 
доц. Рябенко Галина Миколаївна 

10-00–10-30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10-30–11-30 Зустріч 2 з науково-педагогічними 
працівниками 
 

Члени експертної групи. 
Науково-педагогічні працівники кафедр: 
інженерних технологій, менеджменту і фінансів, 
педагогіки та психології, охорони здоров’я та 
права  що безпосередньо залучені та викладають 
на ОП: 
к.е.н., доц. Гарькава В.Ф. 
к.е.н. Верланов О.Ю. 
к.т.н., доц. Гайша О.О. 
к.т.н. Каіров В.О. 



к.іст.н. Ревенко В.В. 
д.е.н., доц. Богославська А.В. 
д.філос.н., проф. Берегова Г.Д. 
д.т.н., проф. Дащенко О. Ф. 
ст. викл. Озерова О. О. 

11-30–12-00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

12-00–13-00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП 
«Транспортні технології» 

Члени експертної групи. 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
«Транспортні технології», щонайменше по 1 
особі кожного курсу денної та заочної форми 
навчання: 
Родіюк Кирило ТТ 11-24 (ден.) 
Овчар Ігор ТТ 21-23 (ден.) 
Герасимов Андрій ТТ 41-21 (ден.) 
Калинка Анна Іванівна 31-22 (заочн.) 
Прищепа Юрій ТТ 31-22 (заочн.) 
Зайва Яна ТТ 31-22 (заочн.) 
Жданов Андрій ТТ 41-21 (заочн.) 
Мозуль Гліб ТТ 41-21 (заочн.) 
Шевчук Світлана ТТ 41-21 (заочн.) 

13-00-13-15 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13-15-14-15 Обідня перерва  
14-15-14-30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
14-30-15-30 Зустріч 4 із адміністративним персоналом Члени експертної групи;  

Керівник (представник) служби з організації 
навчальної діяльності Павєл Наталя 
Вікторівна 
Керівник (представник) служби з внутрішнього 
забезпечення якості освіти к.іст.н. Ревенко 
Віра Валентинівна 
Керівник (представник) служби з організації 
практики к.іст.н., доц. Підберезних Інна 
Євгенівна 
Фахівець з міжнародних зв’язків Шлепньов 
Андрій Миколайович 
Фахівець з навчання іноземних студентів 
Навроцький Валерій Анатолійович 



15-30-16-00 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5. 

Члени експертної групи 

16-00–17-00 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування  

Члени експертної групи;  
Представники студентського самоврядування 
(студентського секретаріату тощо), що 
безпосередньо беруть участь у реалізації 
процедур внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у ЗВО: 
Голова Студентського секретаріату Баргієнко 
О.В. 
Голова науково-навчального відділу 
студентського секретаріату Шинкарук В.В. 
Голова наукового товариства здобувачів вищої 
освіти  і молодих учених Тарасова Н.В.  
Голова навчально-інформаційного відділу  
Басовська А.В.  
Голова культурно-масового відділу  Владіміров 
Я.В. 
Представник студ. активу Харазян І.В. 
Представник студ. активу Герасимов А.В. 

17-00–17-15 Підведення підсумків зустрічі 5.  Члени експертної групи 

День 2 – (26.05.2021) 
09-00-10-00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
«Транспортні технології» 

Члени експертної групи;  
гарант ОП к.е.н., доц. Гарькава Вікторія 
Федорівна 

10-00–10-30 Обговорення результатів огляду та підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

10-30–11-30 Зустріч 6 з роботодавцями  
 

Члени експертної групи;  
Представники роботодавців, що безпосередньо 
залучені до процедур проєктування та процедур 
забезпечення якості ОП: 
Буркун   Валерій Васильович директор ТДВ 
«Оріон-авто» 
Янков  В'ячеслав Станіславович директор 
КП «Дорога» 
Ботнар Ігор Сергійович директор ПП Автоюг 
Ушаков Олексій директор КП 



«Миколаївпастранс» 
Мартін Владислав керівник транспортного 
забезпечення вантажоперевезення регіону ЄС-
Китай,  міжнародна компанія перевезень 
ASSTRA 
Озерова Тетяна міжнародні перевезення ФОП 
Озерова 

11-30–12-00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

12-00–13-00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  
Керівник (представник) кадрової служби к.т.н., 
доц.. Пилипенко Світлана Миколаївна 
Керівник (представник) служби з ліцензування 
та акредитації Фалько Людмила іванівна 
Керівник (представник) культурного центру та 
відділу виховної роботи Черновських 
Світлана Олександрівна 
Фахівець з регіонального розвитку Прогонюк 
Оксана Олександрівна 
Керівник (представник) бібліотеки Жданова 
Анна Анатоліївна 
Керівник (представник) психологічної служби 
к.психол.н. Вербина Юлія В’ячеславівна 

13-00–13-15 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13-15-14-15 Обідня перерва Члени експертної групи 
14-15–14-30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14-30–15-30 Резервна зустріч Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15-30–16-00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до відкритої зустрічі 
Члени експертної групи 

16-00–17-00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 
освітнього процесу (крім гаранту ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

17-00–17-30 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17-30–18-00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
Гарькава Вікторія Федорівна, ректор МКУ 
ім. Пилипа Орлика, гарант ОП. 



Декан факультету економіки і права к.е.н., доц.. 
Рябенко Галина Миколаївна. 
Завідувач кафедри інженерних технологій 
Гарькава Вікторія Федорівна. 

День 3 – (27.05.2021) 
09-00-18-00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи. 

 


