
 
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Безпілотні авіаційні комплекси» спеціальності 
272 «Авіаційний транспорт» за другим (магістр) рівнем вищої освіти в 

Національному авіаційному університеті 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи в Національному авіаційному університеті (далі – НАУ) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Безпілотні літальні комплекси» 
спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» за другим (магістр) рівнем вищої освіти, а також 
умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НАУ, так і для експертної  
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і НАУ. 

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 НАУ та інші особи. 

2.2. НАУ 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 НАУ у розумні 
строки; НАУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

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

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

2.6. Контактною особою від НАУ 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. 

2.8 У разі оголошення повітряної тривоги у регіоні перебування учасників 
акредитаційної процедури проведення онлайн-зустрічей припиняється та продовжується 
через 10 хвилин після її закінчення.



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

День 1 –24.10.2022 
08-45–09-00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09-00–09-45 Зустріч 1 з адміністрацією Члени експертної групи. 

Полухін Анатолій Васильович,  проректор з 
навчальної роботи   
Михальченко Олексій Анатолійович, 
проректор з інноваційного навчання та 
інформатизації   
Завгородній Сергій Олександрович, декан 
факультету аеронавігації, електроніки та 
телекомунікацій; 
Ларін Віталій Юрійович, д-р техн. наук, 
професор, завідувач кафедри аеронавігаційних 
систем; 
Конін Валерій Вікторович, гарант ОП, д-р 
техн. наук, професор кафедри аеронавігаційних 
систем. 

09-45–10-15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10-15–11-00 Зустріч 2 з науково-педагогічними 
працівниками 
 

Члени експертної групи. 
Конін Валерій Вікторович, гарант ОП; 
Ларін Віталій Юрійович, д-р техн. наук, 
професор;  
Харченко Володимир Петрович, д-р техн. 
наук, професор;   
Шмельова Тетяна Федорівна, д-р техн. наук, 
професор; 
Остроумов Іван Вікторович, д-р техн. наук, 
професор;   
Благая Людмила Володимирівна, канд. 
техн. наук, доцент;   
Погурельський Олексій Сергійович, канд. 
техн. наук, доцент;  
Михацький Олексій Юрійович, доцент; 
Малютенко Тетяна Леонідівна, старший 
викладач. 



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

Члени експертної групи. 

11-30–12-15 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП 
«Безпілотні авіаційні комплекси» 

Члени експертної групи. 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
«Безпілотні авіаційні комплекси» 
 (1 року навчання): 
Безпаленко Олексій  (1 курс) 
Павловський Ігор  (1 курс) 
Койстрик Євгеній  (1 курс) 
Стовба Віктор  (1 курс) 
(2 року навчання): 
Пушкарський Микита (2 курс) 
Ключенко Іван  (2 курс) 
Іванов Костянтин  (2 курс). 

12-15-12-45 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12-45-13-30 Зустріч 4 з адміністративним персоналом Члени експертної групи;  
Голубничий Олексій Георгійович, 
начальник навчально-методичного відділу; 
Слободян Олександр Петрович, начальник 
навчального відділу; 
Гізун Андрій Іванович, начальник відділу 
моніторингу якості вищої освіти; 
Зозуля Сергій Васильович, відповідальний 
секретар приймальної комісії 
Бут Володимир Анатолійович, заступник 
директора центру інноваційних освітніх 
технологій 

13-30-13-45 Підведення підсумків зустрічі 4.  Члени експертної групи 
13-45-14-45 Обідня перерва.  
14-45-15-00 Підготовка до зустрічі 5. Члени експертної групи 
15-00–15-45 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування  
Члени експертної групи;  
Коваленко Артем Володимирович, Голова 
студради НАУ;  
Одарченко Роман Сергійович, Голова 
наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених, д-р техн. наук, 
професор; 



Ковальчук Максим Русланович, Голова 
студради ФАЕТ. 

15-45–16-15 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16-15—17-00  Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи;  
Блажей Богдан, Головний інженер ТОВ 
«КРАФТ ЕЙР»; 
Лисенко Любов Василівна, Директор ТОВ 
«Біобаланс». 

17-00—17-30 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

День 2 – (25.10.2022) 
09-00-10-00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
«Безпілотні авіаційні комплекси» 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Конін Валерій Вікторович 
 

10-00–10-30 Обговорення результатів огляду та підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

10-30–11-15 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами  

Члени експертної групи;  
Тімкіна Світлана Юріївна, проректор з 
гуманітарної політики та інновацій    
Бондарчук Сергій Миколайович, начальник 
управління кадрів та документообігу; 
Слободян Наталія Іванівна, начальник 
планово-фінансового відділу 
Вахнован Вікторія Юріївна, директор 
науково-технічної бібліотеки; 
Бугайко Дмитро Олександрович,  заступник 
директора  Навчально-наукового інституту 
міжнародного співробітництва та освіти  
Оксамитна Леся Богданівна, завідувач 
сектору психолого-педагогічної роботи відділу по  
роботі зі студентами 

11-15–11-45 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

11-45–12-45 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи;  
Блажей Бοгдан (2021); 
Шевко Владислав (2019). 
Симченко Степан (2021) 

Сапсай Вячеслав (2021) 



Спірін Михайло (2021) 
Нікітіна Юлія (2021) 

12-45–13-00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
13-00-14-00 Обідня перерва  
14-00–14-15 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14-15–15-30 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 

16-00–16-45 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 
освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

16-45–17-00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17-00–17-30 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
Полухін Анатолій Васильович,  проректор з 
навчальної роботи   
Сотніков Дмитро Анатолійович, проректор 
з економіки та господарської роботи 
Завгородній Сергій Олександрович, декан 
факультету аеронавігації, електроніки та 
телекомунікацій; 
Ларін Віталій Юрійович, завідувач кафедри 
аеронавігаційних систем; 
Конін Валерій Вікторович, гарант ОП 

День 3 – (26.10.2022) 
09-00-18-00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


