
 
 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми  

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за справою № 653/АС-20  

у Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 

 із використанням технічних засобів відеозв’язку з 14 вересня по 16 вересня 2020 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми у Харківському 

національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова (далі ХНУМГ), а також 

умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ХНУМГ, так і для експертної 

групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і 

ХНУМГ. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі 

відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма 

відеоконференцій 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. ХНУМГ 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 ХНУМГ та інші 

особи.  

2.3. ХНУМГ забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту 

для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн 

візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 

відповідно до розкладу.  

2.4. 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 ХНУМГ у розумні 

строки; ХНУМГ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ХНУМГ зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньо-науковою 

програмою про дату та час проведення такої зустрічі.  

2.6. ХНУМГ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.7. Контактною особою від ХНУМГ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньо- 

наукової програми, є гарант цієї програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відео конференцій за допомогою 

програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за відеозаписи усіх зустрічей, які є 

обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



 
 

 

 

Час Онлайн зустрічі  

або інші активності 

Учасники Вид роботи 

(технічного 

забезпечення) 

День 1 – 14.09.2020 

8.45-

9.00 
Організаційна нарада.  

Перевірка  технічних  

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

09.00–  

09.30 
Організаційна зустріч 
з гарантом ОНП 

Члени експертної групи; гарант ОНП Тугай Дмитро Васильович відео-  

конференція 

09.30–  

10.00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео-  

конференція 

10.00–  

10.30 

Зустріч 1 з ректором та  

проректорами ХНУМГ 

Члени експертної групи; гарант ОНП;  

ректор ХНУМГ Бабаєв Володимир Миколайович; 

перший проректор ХНУМГ Стадник Григорій Васильович; 

проректор з наукової роботи ХНУМГ Сухонос Марія Костянтинівна; 

декан факультету електропостачання і освітлення міст Білецький Ігор 

Васильович; 

директор навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації 

Харченко Віктор Федорович; 

гарант ОНП Тугай Дмитро Васильович 

відео-  

конференція 

10.30–  

11.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

11.00–  

11.45 

Зустріч 2 з  

роботодавцями 

Члени експертної групи; представники роботодавців, які зацікавлені у 

випускниках за ОНП, що  акредитується (за попередньою домовленістю);   

Неєжмаков Павло Іванович – генеральний директор ННЦ «Метрологія»; 

Нікітський Геннадій Ігоревич – генеральний директор  

ТОВ «Науково-виробниче підприємство «ЛТУ»; 

Ганус Олексій Іванович – технічний директор АК «Харківобленерго» 

відео-  

конференція 

11.45–  

12.15 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3  

Члени експертної групи   відео-  

конференція 



 
 

12.15–  

13.00 

Зустріч 3 з  

академічним 

персоналом ОНП 

«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОНП, а 

також викладають на цій програмі: 

Говоров Пилип Парамонович – професор кафедри світлотехніки і джерел світла; 

Тугай Дмитро Васильович – завідувач кафедри альтернативної 

електроенергетики та електротехніки; 

Ягуп Валерій Григорович – професор кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст; 

Ільєнко Олена Львівна – завідувач кафедри іноземних мов; 

Чумаченко Ігор Володимирович – завідувач кафедри управління проектами в 

міському господарстві і будівництві; 

Корженко Володимир Васильович – завідувач кафедри філософії і політології. 

відео-  

конференція 

13.00–

14.00 

Обідня перерва Члени експертної групи  

14.00–  

14.30 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи   відео-  

конференція 

14.30–  

15.45 

Зустріч 4 зі 

здобувачами вищої 

освіти, представниками 

товариства молодих  

вчених 

Члени експертної групи;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП (5–7 здобувачів з різних років 

навчання, серед яких здобувачі очної денної форми навчання, очної вечірньої 

форми навчання та іноземні здобувачі); 

Лобанов Євгеній Едуардович – аспірант 2 курсу, Говорова Катерина 

Владленівна, Дюмін Едуард Сергійович, Корнелюк Сергій Іванович, Омер 

Абделрхім Хассан Сааделін – аспіранти 3 курсу, Пітяков Олександр Сергійович, 

Білик Олена Вікторівна – аспіранти 4 курсу 

представники товариства молодих вчених (2–3 з числа здобувачів): 

Вершиніна Дарина Миколаївна – голова  Ради Молодих учених 

Троян Владислава Ігорівна – заступник голови Ради молодих учених 

відео-  

конференція 

15.45–  

16.15 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи   відео-  

конференція 

 



 
 

16.15–  

17.00 

Зустріч 5 з науковими 

керівниками аспірантів 

Члени експертної групи;  

особи, що здійснюють наукове керівництво аспірантами 

Говоров Пилип Парамонович – професор кафедри світлотехніки і джерел 

світла; 

Тугай Дмитро Васильович – завідувач кафедри альтернативної 

електроенергетики та електротехніки; 

Ягуп Валерій Григорович – професор кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст; 

Неєжмаков Павло Іванович – завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла 

(за сумісництвом) 

Назаренко Леонід Андрійович – професор кафедри світлотехніки і джерел 

світла 

Плюгін Владислав Євгенович – професор кафедри систем електропостачання та 

електроспоживання міст 

відео-  

конференція 

17.00–  

17.15 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Члени експертної групи   відео-  

конференція 

17.15–  

18.00 

Робота з документами Члени експертної групи, гарант ОНП   Надаються 

коректні 

посилання 

(файли в модулі 

запитів 

Національного 

агентства, або 

надсилаються на 

електронну 

пошту) 

День 2 – 15.09.2020 

09.00–  

09.45 
Ознайомлення з  

матеріальною базою, 

що використовується 

під час реалізації ОНП  

Члени експертної групи; гарант ОНП Тугай Дмитро Васильовоч відеозвіт, 

фотозвіт 

 



 
 

09.45–  

10.15 

Підведення  підсумків 

ознайомлення  та  

підготовка  до  

зустрічі 6  

Члени експертної групи відео-  

конференція 

10.15–  

11.15 

Зустріч 6 із  

адміністративним 

персоналом та з 

представниками  

допоміжних  

структурних підрозділів 

Члени експертної групи;   

начальник навчально-методичного відділу – Рославцев Дмитро Миколайович; 

директор центру міжнародної діяльності університету – Осиньська Марія 

Сергіївна; 

завідувач відділу докторантури та аспірантури – Цигенко Анна Юріївна; 

заступник директора НН ІПКВК – Мущинська Наталя Юріївна; 

начальник науково-дослідної частини – Старостіна Альона Юріївна; 

представник підрозділу дистанційного навчання – Пан Микола Павлович; 

директор бібліотеки – Євсюкова Надія Олександрівна; 

начальник відділу кадрів – Романенко Оксана Борисівна; 

начальник фінансово-планового відділу – Стряпкова Наталія Леонідівна 

відео-  

конференція 

11.15–  

12.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

12.00–  

12.30 
Резервна зустріч Члени  експертної  групи,  особи,  додатково запрошені на резервну зустріч відео-  

конференція 

12.30–  

13.00 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі та 

підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

13.00–

14.00 

Обідня перерва   Члени експертної групи    

14.00–  

14.30 
Відкрита зустріч Члени експертної групи, усі бажаючі (крім гаранта ОНП та представників 

адміністрації ХНУМГ) 

відео-  

конференція 

14.30–  

15.00 

Підведення  підсумків  

відкритої зустрічі і 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

 



 
 

15.00–  

16.00 

Робота з документами Члени експертної групи, гарант ОНП  Надаються 

коректні 

посилання 

(файли в модулі 

запитів 

Національного 

агентства, або 

надсилаються на 

електронну 

пошту) 

16.00–  

16.45 
Фінальна зустріч   Члени експертної  групи,  керівництво  ХНУМГ, гарант ОНП  відео-  

конференція 

День 3 – 16.09.2020 

09.00–  

18.00 

«День суджень» –  

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи відео-  

конференція 



 
 

 


