
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми «Технології захисту навколишнього середовища» зі спеціальності 183 Технології захисту 

навколишнього середовища за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти  
Національного університету цивільного захисту України  

 

Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності 
Рекомендована кількість осіб від ЗВО 

(прохання розписати посади та ПІБ 

учасників зустрічей) 

Тривалість 
(без урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) 

Вид роботи 

технічного 

забезпечення 
Примітки 

01.02.2023 р. 
13.00-

13.15 
Пробна відеоконференція (перевірка 
готовності учасників, якості звуку, 
зображення тощо). 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

15 хвилин відеоконференція  

День 1 – 02.02.2023 р. 
09

10
–09

30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 20 хвилин відеоконференція  

09
30

–09
40 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку (пробна відеоконференція 

– перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович  

10 хвилин відеоконференція  

09
40

–10
10 Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи; 

гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

30 хвилин відеоконференція  

10
10

–10
25 Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 
 

15 хвилин відеоконференція  

10
25

–10
30 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович  

5 хвилин відеоконференція  

10
30

–11
00 Зустріч 2 з адміністрацією (ректор; Члени експертної групи; 30 хвилин відеоконференція  



проректор з науково-педагогічної 

роботи; декан факультету; завідувач 

кафедри випускової кафедри) 

гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович; 
Ректор, д.держ.упр., проф. – Садковий 

Володимир Петрович; 

проректор з наукової роботи, д.т.н., 

проф. – Андронов Володимир 

Анатолійович; 

проректор з навчальної та методичної 

роботи, д.т.н., с.н.с. – Ключка Юрій 

Павлович, 

декан факультету техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н., доцент – 

Мєтєльов Олександр 

Володимирович; 

завідувач кафедри прикладної 

механіки та технологій захисту 

навколишнього середовища 

факультету техногенно-екологічної 

безпеки, к.т.н., доц. – Колосков 

Володимир Юрійович 
11

00
–11

15 Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи 
 

15 хвилин відеоконференція  

11
15

–11
20 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович  

5 хвилин відеоконференція  

11
20

–12
20 Зустріч 3 з викладацьким складом ОП 

(окрім гаранта, представників адміністрації 

та керівництва випускової кафедри)  

Члени експертної групи; 

Науково-педагогічні працівники, які 

викладають дисципліни, що формують 

загальнонаукові компетентності: 

професор кафедри психології 

діяльності в особливих умовах 

соціально-психологічного факультету, 

к.психол.н., проф. – Назаров Олег 

Олександрович; 

професор кафедри соціальних і 

гуманітарних дисциплін соціально-

психологічного, д.філос.н., проф. – 

Рябініна Олена Володимирівна; 

доцент кафедри мовної підготовки 

соціально-психологічного факультету, 

1 година  відеоконференція  



к.філол.н., доц. – Рижченко Ольга 

Сергіївна; 

доцент кафедри мовної підготовки 

соціально-психологічного факультету, 

к.філол.н.  – Лептуга Олена 

Костянтинівна. 

Науково-педагогічні працівники, які 

безпосередньо відповідають за зміст 
освітньо-наукової програми, а також 
викладають на цій програмі 
обов’язкові та вибіркові освітні 
компоненти: 
доцент кафедри прикладної механіки 

та технологій захисту навколишнього 
середовища факультету техногенно-
екологічної безпеки, к.т.н., доц. –
Душкін Станіслав Сергійович; 
викладач кафедри прикладної механіки 
та технологій захисту навколишнього 

середовища факультету техногенно-
екологічної безпеки, д.юрид.н., доц. – 
Бабакін Вадим Миколайович;  
начальник кафедри пожежної 
профілактики в населених пунктах, 
д.т.н., проф. – Отрош Юрій 

Анатолійович. 
12

20
–12

35 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 
Члени експертної групи 
 

15 хвилин відеоконференція  

12
35

–12
40 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

12
40

–13
20 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП  
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти (аспіранти), які 

навчаються на ОП 
(різних курсів і форм навчання): 
ад’юнкт 4-го року денної форми 

навчання – Макаров Євген 

Олексійович; 

ад’юнкт 3-го року денної форми 

навчання – Дідовець Юрій 

Юрійович; 

40 хвилин відеоконференція  



аспірантка 2-го року денної форми 

навчання – Коваленко Світлана 

Андріївна; 

ад’юнкт 1-го року денної форми 

навчання – Краснов Вячеслав 

Анатолійович; 

ад’юнкт 1-го року заочної форми 

навчання – Нікулеско Дмитро 

Сергійович  
13

20
–14

20 Обідня перерва  1 година   

14
20

–14
35 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 15 хвилин відеоконференція  

14
35

–14
40 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

14
40

–15
10 Зустріч 5 з представниками органів 

студентського самоврядування 
Голова студентської ради університету 

– Куценко Тетяна Валеріївна; 

заступник голови студентської ради 

університету – Могильна Анастасія  

Сергіївна; 

голова студентської ради факультету 

техногенно-екологічної безпеки – 

Сердюк Катерина Сергіївна; 

член студентської ради факультету 

техногенно-екологічної безпеки – 

Ткаченко Олександра 

Олександрівна; 

голова Ради молодих вчених 

університету – Кердивар Валентин 

Віталійович; 

заступник голови Ради молодих вчених 

університету – Дорошенко Дар`я 

Олегівна. 

30 хвилин відеоконференція  

15
10

–15
35 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 25 хвилин відеоконференція  

15
35

–15
40 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

15
40

–16
30 Зустріч 6 з роботодавцями за 

напрямами підготовки ОП 
Пономаренко Роман Володимирович 
– НУЦЗ України, начальник факультету 

оперативно-рятувальних сил, д.т.н., 

професор; 

50 хвилин відеоконференція  



Строков Олександр Петрович – 

Кременчуцька філія ЗПУ, професор 

кафедри автомобільного транспорту та 

транспортних технологій, д.т.н., 

професор;   
Лєвтєров Антон Михайлович – 

ІПМаш ім. А.М. Підгорного НАН 

України, старший науковий 

співробітник відділу водневої 

енергетики, к.т.н., с.н.с.; 
Парсаданов Ігор Володимирович – 

НТУ «ХПІ», професор кафедри 

двигунів та гібридних енергоустановок, 

д.т.н., професор; 
Бєляєв Сергій Борисович – КЗ 

«ХГПА» ХОР, завідувач кафедри 

педагогіки, психології, початкової 

освіти та освітнього менеджменту, 

д.пед.н., професор. 
16

30
–16

55 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 25 хвилин відеоконференція  

16
55

–17
00 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку  
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

17
00

–17
30 Зустріч 7 з науковими керівниками  Члени експертної групи;  

Наукові керівники: 

проректор з наукової роботи, д.т.н., 

проф. – Андронов Володимир 

Анатолійович;  
завідувач кафедри прикладної механіки 

та технологій захисту навколишнього 

середовища факультету техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н., доц. – 

Колосков Володимир Юрійович; 

начальник факультету, підполковник сл. 

ЦЗ, д.т.н., проф. – Пономаренко Роман 

Володимирович; 

доцент кафедри прикладної механіки та 

технологій захисту навколишнього 

середовища факультету техногенно-

екологічної безпеки, д.т.н., доц. –  
Кондратенко Олександр 

30 хвилин відеоконференція, 

(перегляд 

документів на 

Google Диск від 

Гаранта ОП) 

 



Миколайович. 
17

30
–18

30 Робота з документами Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

1 година  відеоконференція, 

(перегляд 

документів на 

Google Диск від 

Гаранта ОП) 

 

День 2 – 03.02.2023 р. 
08

40
–09

10 Внутрішня онлайн зустріч експертної 

групи та робота з документами 
Члени експертної групи 30 хвилин відеоконференція, 

(опрацювання 

документів на 

Google Диску від 

Гаранта ОП) 

 

09
10

–09
20 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку (пробна відеоконференція 

– перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

15 хвилин відеоконференція  

09
20

–10
00 Ознайомлення з матеріальною базою  за пропозицією ЗВО 40 хвилин відеоконференція   

10
00

–10
25 Підведення підсумків ознайомлення з 

матеріальною базою, підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 25 хвилин відеоконференція  

10
25

–10
30 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

10
30

–11
00 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом (проректор з наукової 

роботи; начальник відділу кадрів; 

директор наукової бібліотеки; 

відповідальний секретар приймальної 

комісії; директор інформаційно-

обчислювального центру; завідувач 

навчально-виробничою лабораторією 

виховної та психолого-педагогічної 

роботи; проєкт-менеджер роботи з 

випускниками університету; 

начальник відділу з питань запобігання 

та виявлення корупції.) 

заступник начальника центру-

начальник відділу організації науково-

дослідної та патентної діяльності 

науково-дослідного центру – Рибка 

Євгеній Олексійович; 

начальник докторантури, ад’юнктури 

університету, к.т.н., доц. – Михайлюк 

Андрій Олександрович; 

начальник відділу персоналу – 

Неділько Ірина Анатоліївна; 
директор наукової бібліотеки – 

Повелиця Наталія Петрівна; 

відповідальний секретар приймальної 

комісії  –  Асоцький Віталій 

Вікторович; 

начальник центру навчально-

інформаційних технологій та 

телекомунікаційних систем –  

Піксасов Михайло Михайлович; 

30 хвилин відеоконференція  



начальник відділу виховної та 

соціально-гуманітарної роботи –  

Попов Віталій Миколайович; 
начальник сектору психологічного 

забезпечення –  Колосапов Олексій 

Михайлович; 

начальник сектора запобігання та 

виявлення корупції – Скляров 

Станіслав Олександрович. 
11

00
–11

25 Підведення підсумків зустрічі 8, 

підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи 25 хвилин відеоконференція  

11
25

–11
30 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

11
30

–12
00 Зустріч 9 із допоміжними 

структурними підрозділами 
(начальник відділу міжнародних 

зв’язків та публічних комунікацій; 

начальник навчально-методичного 

відділу; начальник планово-

фінансового відділу; начальник відділу 

внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності у ЗВО; проректор з 

адміністративно-господарської роботи; 

провідний інженер з охорони праці; 

завідувач відділом виробничої 

(навчальної) практики) 

начальник юридичного сектору – 

Тогобицька Віолета Джемалівна; 
учений секретар університету – 

Побідаш Андрій Юрійович;   
голова комісії з академічної 

доброчесності – Ільїна Юлія 

Юріївна; 
голова групи сприяння академічній 

доброчесності університету – Цимбал 

Богдан Михайлович; 
фахівець (з гендерної рівності) – 

Богомазова Софія Андріївна; 
начальник сектору міжнародних 

зв’язків та підготовки іноземних 

громадян – Лєбєдєв Денис 

Валерійович; 

начальник навчально-методичного 

центру – Морозов Андрій Іванович; 
начальник відділу внутрішнього 

забезпечення якості освіти навчально-

методичного центру – Уваров Юрій 

Володимирович; 

начальник відділу економіки і 

фінансів (головний бухгалтер) – 

Дубіль Вікторія Олександрівна. 

30 хвилин відеоконференція  

12
00

–12
25 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 25 хвилин відеоконференція  



12
25

–12
30 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

12
30

–13
00 Відкрита зустріч (усі охочі учасники 

освітнього процесу, окрім гаранта, 

завідувача випускової кафедри та 

представників адміністрації) 

Всі бажаючі 30 хвилин відеоконференція  

13
00

–13
30 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 30 хвилин відеоконференція  

13
30

–14
25 Обідня перерва  55 хвилин   

14
25

–14
30 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

14
30

–15
30 Резервна зустріч за пропозицією ЕГ 1 година відеоконференція  

15
30

–15
55 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до фінального 

брифінгу 

Члени експертної групи 25 хвилин відеоконференція  

15
55

–16
25 Робота з документами Члени експертної групи; 

гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

30 хвилин відеоконференція, 

(перегляд 

документів на 

Google Диск від 

Гаранта ОП) 

 

16
25

–16
30 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

5 хвилин відеоконференція  

16
30

–17
00 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович; 
Ректор, д.держ.упр., проф. – Садковий 

Володимир Петрович; 

проректор з наукової роботи, д.т.н., 

проф. – Андронов Володимир 

Анатолійович; 

проректор з навчальної та методичної 

роботи, д.т.н., с.н.с. – Ключка Юрій 

Павлович, 

декан факультету техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н., доцент – 

Мєтєльов Олександр 

Володимирович; 

завідувач кафедри прикладної механіки 

30 хвилин відеоконференція  



та технологій захисту навколишнього 

середовища факультету техногенно-

екологічної безпеки, к.т.н., доц. – 

Колосков Володимир Юрійович 
17

00
–18

00 Робота з документами Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

1 година  відеоконференція, 

(перегляд 

документів на 

Google Диск від 

Гаранта ОП) 

 

День 3 – 04.02.2023 р. 
08

45
–09

00 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Члени експертної групи 15 хвилин відеоконференція  

09
00

–13
00 «День суджень» – внутрішня онлайн 

зустріч експертної групи та робота з 

документами 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

4 години  відеоконференція, 

(опрацювання 

документів на 

Google Диску від 

Гаранта ОП) 

 

13
00

–14
00 Обідня перерва  1 година   

14
00

–18
00 «День суджень» – внутрішня онлайн 

зустріч експертної групи та робота з 

документами 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д.т.н., доц. –  Кондратенко 

Олександр Миколайович 

4 години відеоконференція, 

(опрацювання 

документів на 

Google Диску від 

Гаранта ОП) 

 

 
 
 
Керівник експертної групи               Ірина ПАЦЕВА 
 
 
 
Від імені Національного університету  
цивільного захисту України        Олександр КОНДРАТЕНКО 
 


