
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Національному авіаційномуй університеті 
у період з 08.10.2020–10.10.2020 рр.  

освітньо-професійна програма  
«Хімічні технології альтернативних енергоресурсів» 

за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія, ОC магістр 
 

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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.4. 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. 

2.5. 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.  

2.6. 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. 

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

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою 03058, Київ, проспект 
Космонавта Комарова, 1, Національний авіаційний університет 



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (08.10.2020) 
08.30–9.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Підготовка до зустрічі 1 
Члени експертної групи;  
гарант ОП – Трофімов Ігор Леонідович 

9.00–9.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 
• ректор - Ісаєнко Володимир Миколайович; 
• проректор з навчальної роботи – Гудманян  
Артур Грантович; 
• проректор з гуманітарної політики та 
інновацій - Вовк Оксана Олексіївна; 
• декан факультету екологічної безпеки, 
інженерії та технологій - Бойченко Сергій 
Валерійович; 
• завідувач кафедри хімії і хімічної 
технології –Галстян Андрій Генрійович; 
• гарант ОП - Трофімов Ігор Леонідович 

9.40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
• гарант ОП - Трофімов Ігор Леонідович; 
• науково-педагогічні працівники, які 
відповідають за зміст ОНП та 
безпосередньо викладають на: 
1. Матвєєва Олена Львівна; 
2. Чумак Віталій Лукич; 
3. Яковлєва Анна Валерівна; 
4. Зубенко Степан Олександрович; 
5. Єфименко Валерій Володимирович; 
6. Максимюк Марія Романівна 
7. Бойченко С.В. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти • Члени експертної групи; 
• здобувачі вищої освіти 1-го року навчання, які 
навчаються за ОП (8 осіб). 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 



12.00–12.40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти • Члени експертної групи; 
• здобувачі вищої освіти 2-го року навчання, які 
навчаються за ОП (8 осіб). 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
14.30–15.10 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи; 
• представники студентського 
самоврядування (1-2 особи від 
органів студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь здобувачів 
освіти у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти; 2-3 особи 
від органів студентського 
самоврядування факультету 
економіки та бізнес- 
адміністрування): 
1. Т.в.о. голови студради НАУ - Істратов 
Костянтин Миколайович; 
2. Член студради НАУ - Кособоков Данило 
Олександрович; 
3. Голова студради ФЕБІТ - Кійченко 
Владислав Юрійович; 
4. Член студради ФЕБІТ – Філімонюк 
Вікторія Юріївна. 
5. Голова студентського наукового 
товариства ФЕБІТ – Було Єлизавета 

15.40–16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16.40–17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

17.00–17.40 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи; 
• зовнішні стейкхолдери, які залучені 
до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП: 



1. Представник, менеджер ТОВ «ПАЛТЕХ» 
- Давиденко Олександр; 
2. Співзасновник ТОВ «ВОДОРОД ТМ» - 
Бондаренко Сергій Георгійович; 
3. Директор УкрНДНЦ сертифікації ПММ і 
ТР - Шкільнюк Ірина Олександрівна; 
4. Головний технолог ПАТ «Укртатнафта» – 
Голич Юрій Володимирович. 
5. Представник ТОВ «Укравісервіс». 
6. Представник 10-го Хіммотологічного центру 
Міністерства оборони України. 
7. Начальник лабораторії з якості ТОВ «КСМ 
ПРОТЕК» - Іванченко Оксана Володимирівна. 

17.40–18.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
День 2 – (09.10.2020) 

09.30–10.00 Організаційна зустріч Члени експертної групи 
10.00–10.40 On-line огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
• Члени експертної групи; 
• гарант ОП - Трофімов Ігор Леонідович; 
• завідувач кафедри хімії і хімічної 
технології Галстян Андрій Генрійович; 
• завідувач лабораторій кафедри хімії і 
хімічної технології – Босак Юлія 
Володимирівна; 
Провідний фахівець лабораторії 
«АвіаТЕСТ» – Стороженко Татяна 
Василівна. 
Завідувач лабораторії «Альтернативних 
моторних палив» - Дідух Олексій Петрович 

10.40–11.00 Підведення підсумків On-line огляд 
матеріально-технічної бази, підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
• директор департаменту забезпечення 
якості освіти - Білоус Оксана Іванівна; 
• проректор з навчальної роботи, 
департамент з організації освітньої 
діяльності - Гудманян Артур Грантович; 
• начальник відділу планування, організації 



та контролю освітнього процесу - Невара 
Лілія Михайлівна; 
• начальник відділу методичного 
забезпечення освітнього процесу - 
Калініченко Олена Василівна; 
• начальник відділу управління та 
адміністрування - Михненко Анатолій 
Михайлович; 
Директор бібліотеки НАУ – Вахнован 
Вікторія Юріївна 
• заступник декана факультету екологічної 
безпеки, інженерії  та технологій – Гроза В.А. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
• директор інституту міжнародного 
співробітництва і освіти - Бугайко Дмитро 
Олександрович 
• директор інституту новітніх технологій та 
лідерства - Бабікова Катерина 
Олександрівна; 
• начальник відділу моніторингу якості 
вищої освіти - Гуменюк Тетяна 
Броніславівна; 
• начальник відділу кадрів - Вакулік 
Михайло Іванович; 
начальник відділу по роботі зі студентами 
-Клочківський Олексій Володимирович; 
• начальник відділу управління 
інноваційними проектами в освіті - 
Бондаренко Олег Олександрович; 
• начальник інформаційно- 
обчислювального центру - Судік Володимир 
Володимирович; 
• начальник відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції - Сізіков Олександр 
Іванович; 
• начальник відділу аналітики та управління 



інформацією - Гізун Андрій Іванович 
12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.30–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
15.30–16.10 Фінальна зустріч • Члени експертної групи; 

• ректор - Ісаенко Володимир Миколайович; 
• проректор з навчальної роботи - Гудманян 
Артур Грантович; 
• проректор з гуманітарної політики та 
інновацій - Вовк Оксана Олексіївна; 
• директор департаменту забезпечення 
якості освіти - Білоус Оксана Іванівна; 
• декан факультету екологічної 
безпеки, інженерії та технологій – Бойченко 
Сергій Валерійович 
• завідувач кафедри хімії і хімічної  технології 
Галстян Андрій Генрійович; 
• гарант ОП - кафедри хімії і хімічної 
технології 

16.10–16.30 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
День 3 – (10.10.2020) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


