
 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «185 Нафтогазова інженерія та технології» за другим рівнем вищої 

освіти освітньої програми: 

«Нафтогазова інженерія та технології» 

(ID у ЄДЕБО 39710) за справою №1713/АС-21, 

у Харківському національному університеті міського господарства імені 

О.М. Бекетовау строк з 18 жовтня по 20 жовтня 2021 року включно 

 

1. Призначення та статус цієїпрограми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 

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

експертної групи, так і ЗВО. 

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 експертноїгрупи 

2.1. ЗВОзабезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 
програмидлякожноївідеоконференції,упогодженийчас. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 
про дату і час їїпроведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно дорозкладу. 

2.4. Внутрішні відеоконференціїекспертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 

відеоконференції. 

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертноїгрупи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 
програм, єгарантиосвітніхпрограм, вказаніувідомостяхпросамооцінювання. 

 
 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 18.10.2021  

0840–0900 Пробна відеоконференція між експертами Члени експертної групи (О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 
В.Г. Лісовенко), фахівець відділу по роботі з експертами 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

0900–0930 Організаційна відеоконференціїз гарантом 

освітньої програми (ОП) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 
В.Г. Лісовенко 
Ромашко Олександр Васильович – гарант ОП 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 
В.Г. Лісовенко 

1000–1030 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 
В.Г. Лісовенко 
Ректор – проф., д. наук з держ. упр. В.М. Бабаєв 

Перший проректор - проф., канд. екон. наук Г.В. Стадник 

Проректор з наукової роботи  - проф., д. техн. наук М.К. Сухонос 

Директор ННІ Будівництва та цивільної інженерії - проф., д. екон. 

наук К.А. Мамонов 

Начальник Навчально-методичного відділу – доц., канд. техн. наук 

Д.М. Рославцев 

Начальник відділу кадрів – О.Б. Романенко 

Завідувач кафедри Нафтогазової інженерії і технологій – проф., 

д. техн. наук І.І. Капцов 

Гарант ОП «Нафтогазова інженерія та технології» - доц., канд. техн. 

наук О.В. Ромашко 
1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1100–1130 Зустріч 2 з гарантом ОП та викладацьким 

складом кафедри Нафтогазової інженерії і 

технологій (відеоконференція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 
В.Г. Лісовенко. 
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

Гарант ОП «Нафтогазова інженерія та технології» - доц., канд. техн. 

наук О.В. Ромашко; 

Завідувач кафедри Нафтогазової інженерії і технологій – проф., 

д. техн. наук І.І. Капцов; 

доц., канд. техн. наук Т.А. Пушкарь;  

доц., канд. техн. наук В.Г. Котух; 

доц., канд. техн. наук О.І. Наливайко; 

доц., канд. техн. наук В.М. Орловський;. 

доц., канд. техн. наук В.Е. Абракітов. 



1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко. 

1200–1240 Зустріч 3зі здобувачами вищої освіти 

(відеокноференція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Нафтогазова 

інженерія та технології»: 

2 здобувача другого року навчання денної форми навчання 

(гр. МНІіТ2020-1 Сімченко Єлизавета, Пошенов Данило); 

4 здобувачі першого року навчання денної форми навчання  

(гр. МНІіТ2021-1 Пивовар Аліна, Звегінцев Денис, Лещенко 

Владислава; Шелега Андрій). 

1240–1300 Робота з документами та підведення 

підсумків  

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1300–1400 Обідня перерва  

1400–1415 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1415–1500 Зустріч 4 із адміністративним 

персоналом(відеокноференція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

Начальник планово-фінансового відділу – Н.Л. Стряпкова; 

Начальник навчально-методичного відділу – Д.М. Рославцев; 

Директор бібліотеки – Н.О. Євсюкова; 

Директор Центру міжнародної діяльності та освіти –  М.С.Осінська; 

Начальник науково-дослідної частини –  А.Ю.Старостіна; 
Заступник директора ННІ підготовки кадрів вищої кваліфікації – 

Н.Ю.Мущинська; 

Заступник директора з навчальної роботи ННІ БтаЦІ – К.Б, Сорокіна 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1530–1600 Зустріч 5з роботодавцями (відео 

конференція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

В.М. Долженкова - Керівник Групи з навчання та розвитку персоналу 

Департаменту управління персоналом и соціальної політики  НАК 

«Нафтогаз України»; 

Р.Й. Сойма - начальник відділу створення постійно діючих 

геолого-технологічних моделей  Українського науково-

дослідного інституту природних газів (УкрНДІгаз); 



М.Є. Пивовар - менеджер по персоналу ГУ 

«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргазвидобування»,  

М.В. Корбан - директор навчально-курсового комбінату ГУ 

«Шебелинкагазвидобування» АТ «Укргаз-видобування»; 

Л.Г. Могельська - начальник відділу кадрів ПрАТ «Енергооблік»  

1600–1730 Підведення підсумків зустрічі 5 та підведення 

підсумків 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

День 2– 19.10.2021  

0900–0930 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

0930–1000 Зустріч 6 з представниками студентського 

самоврядування (відеокноференція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко; 

1) 1 –2 особи від органу студентського самоврядування 

ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти: 

- Рудь Дарина - студентка 4 курсу ННІ ЕіМ. Голова Студентського 

сенату Університету.  

- Конотопский Владислав - заступник голови Студентського сенату 

Університету з соціально-правових питань та якості освіти. 

2) 2–3 особи від органу студентського самоврядування 

відповідного структурного підрозділу, у якому реалізується 

ОП «Нафтогазова інженерія та технології»: 

 Байстрюк Олександра - голова профспілкового бюро ННІ 

БтаЦІ; 

 Шмалько Тетяна - заст. голови профспілкового бюро ННІ 

БтаЦІ; 

 Жук Олександра - голова ревізійної комісії 

профспілкового бюро ННІ БтаЦІ. 

1000–1030 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1030–1130 Відкрита зустріч 

Підключиться до конференції Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75336349118?pwd=

bzF3WjI4VlhlQVBidURUZ21adDFidz09 

Ідентифікатор конференції: 753 3634 9118 

Пароль: 20213 

Члени експертної групи; 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

1130–1200 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

https://us04web.zoom.us/j/75336349118?pwd=bzF3WjI4VlhlQVBidURUZ21adDFidz09
https://us04web.zoom.us/j/75336349118?pwd=bzF3WjI4VlhlQVBidURUZ21adDFidz09


 

 

1200–1300 Зустріч 7 Ознайомлення з 

матеріальною базою що використовується 

під час реалізації ОП (Фото звіт; відео 

звіт; відеотрансляція) 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

(загальний відеотур, огляд спеціалізованого обладнання, аудиторій, 

лабораторій, бібліотеки, спортивних об’єктів, їдальні, гуртожитку, 

системи дистанційного навчання, програмного забезпечення та ін.): 

Завідувач кафедри Нафтогазової інженерії і технологій – проф., д. 

техн. наук І.І. Капцов; 

Гарант ОП «Нафтогазова інженерія та технології» - доц., канд. техн. 

наук О.В. Ромашко 

Завідувач лабораторією кафедри Нафтогазової інженерії і технологій - 

М.І. Мордовенко 

1300–1330 Робота з документами та підведення 

підсумків 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1330–1430 Обідня перерва  

1430–1500 Резервна зустріч(відеокноференція) Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1500–1530 Підготовка до фінального брифінгу Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

1530–1600 Фінальний брифінг Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

Ректор – проф., д. наук з держ. упр. В.М. Бабаєв; 

Перший проректор - проф., канд. екон. наук Г.В. Стадник; 

Начальник навчально-методичного відділу - Д.М. Рославцев; 

Директор ННІ Будівництва та цивільної інженерії - проф., д. екон. наук 

К.А. Мамонов; 

Завідувач кафедри Нафтогазової інженерії і технологій – проф., д. 

техн. наук І.І. Капцов; 

Гарант ОП «Нафтогазова інженерія та технології» - доц., канд. техн. 

наук О.В. Ромашко. 

після 1600 Робота з документами та обговорення візиту Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 

День 3– 20.10.2021 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи: О.С. Тараєвський, В.Л. Хоменко, 

В.Г. Лісовенко 



 

Керівник ЕГ                                                                                                                       О.С. Тараєвський 

 

 

Гарант ОПП                                                                                                                        О.В. Ромашко 


