
 

ПРОГРАМА  

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

залізничного транспорту (УкрДУЗТ) у період 24–26.06.2021р. освітньо-
наукової програми «Залізничний транспорт» за спеціальністю 273 

«Залізничний транспорт» 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 
відео-зв’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 відео-зв’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 учасникам зустрічей та забезпечення при потребі 
всім учасниках (стейкголдерам) щодо використання Zoom (надається програмне 
забезпечення, інструкції, консультації тощо). 

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 відео-звіту, 
фото-звіту або онлайн-трансляції. 

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. 
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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 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 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) – 22.06.2021 

13:00–13:20 Пробна 
відеоконференція 

 Члени експертної групи 

 гарант ОНП 

 контактна особа з технічного персоналу УкрДУЗТ 
День 1 – 24.06.2021 

8:10–8:15 Підготовка до 
зустрічі 1  

 Члени експертної групи 

 гарант ОНП  
8:15–8:35 Зустріч 1 з 

керівниками ЗВО 
 Члени експертної групи 

 ректор УкрДУЗТ  

 проректор з наукової роботи  

 проректор з науково-педагогічної  роботи –  

 декан факультету/гарант ОНП представник 
Національного агентства 

8:40–9:20 Підведення підсумків 
зустрічі 1, 
підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

9:20–10:00 Зустріч 2 з 
викладацьким 
складом ОНП 
«Залізничний 
транспорт» 

 Члени експертної групи  
 гарант ОНП  
 науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст та 
викладають на ОНП (до 8 осіб) 

 наукові керівники здобувачів вищої освіти за ОНП 
 представник Національного агентства 
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10:10–10:30 Підведення підсумків 
зустрічі 2 і 
підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

10:40–11:20 Зустріч 3 – зі 
здобувачами вищої 
освіти за ОНП 
«Залізничний 
транспорт» 

 Члени експертної групи 
 здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 
 «Залізничний транспорт»  (до 8 осіб) 

 представник  Національного агентства 

11:30–12:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 
4 

Члени експертної групи 
 
  

12:00–13:00 Обідня перерва  
13:00–13-40 Зустріч 4 – з 

представниками 
студентського 
самоврядування 

 Члени експертної групи 

 представники органу студентського 
самоврядування, який відповідає за участь 
студентів у внутрішній системі забезпечення 
якості вищої освіти 

 представники ради молодих вчених УкрДУЗТ 

 голова студентського самоврядування УкрДУЗТ 

 представник  Національного агентства 
13:50–14:00 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 
5 

Члени експертної групи 

14:00–14:40 Зустріч 5 – з 
роботодавцями 

 Члени експертної групи 

 представники роботодавців щодо ОНП 
«Залізничний транспорт (5-8 осіб) 

 представник  Національного агентства 
14:40–15:20 Відкрита зустріч  Члени експертної групи 

 будь-хто з бажаючих (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації) 

 представник  Національного агентства 
15:30–17:00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі та 
першого дня роботи, 
робота з документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 25.06.2021 
9:15–9:30 Підготовка до 

зустрічі 6 
 Члени експертної групи 

 гарант ОНП  
9:30–10:10 Зустріч 6 – огляд 

матеріально-технічної 
бази, що 
використовується 
підчас реалізації ОНП 

 Члени експертної групи 

 гарант ОНП  

 представники кафедр «Експлуатація та ремонт 
рухомого складу», «Інженерія вагонів та якість 
продукції», «Електроенергетика, електротехніка 
та електромеханіка».  

 представник  Національного агентства 
10:10–10:30 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 
7 

Члени експертної групи 
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10:30–11:10 Зустріч 7 – з 
допоміжними 
структурними 
підрозділами 

 Члени експертної групи 

 Керівник центру забезпечення якості освітнього 
процесу  

 керівник навчально-методичного відділу   

 зав. відділу аспірантури та докторантури  

 завідувач НДЧ  
 начальник інформаційно-обчислювального 

відділу  

 керівник центру навчально-практичної 
підготовки  

 головний бухгалтер  
 директор бібліотеки   

 начальник відділу кадрів  

 представник структурного відділу міжнародних 
зв’язків 

 представник Національного агентства 
11:10–11:20 Підведення підсумків 

зустрічі 7 і 
підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи. 

11:30–12:10 Резервна зустріч, 
відеоконференція 

 Члени експертної групи 

 особи, запрошені на резервну зустріч 

 представник Національного агентства 
12:10–13:10 Обідня перерва  
13:10–15:30 Підведення підсумків 

резервної зустрічі,  
робота з документами, 
підготовка до 
фінальної зустрічі 

 

15:30–15:50 Фінальна зустріч  Члени експертної групи 

 ректор УкрДУЗТ  

 проректор з наукової роботи  

 проректор з науково-педагогічної  роботи  

 декан факультету/гарант ОНП  

 представник Національного агентства 
16:00–17:30 Підведення підсумків 

двох днів роботи ЕГ 
Члени експертної групи 

 
День 3 – 26.06.2021 

09.15-19.00 "День суджень" – 
внутрішня зустріч 
експертної групи. 

Члени експертної групи 

 


