
 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» 
освітньої програми «Теплоенергетика» 

(ID у ЄДЕБО 50949) за третім рівнем вищої освіти (справа № 1334/АС-22) 
в Інституті технічної теплофізики Національної академії наук України 

з 14 по 16 листопада 2022 р. включно 
 

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

групи в Інституті технічної теплофізики Національної академії наук України (далі – ІТТФ 
НАНУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ІТТФ НАНУ, так і для експертної 
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так 
і ІТТФ НАНУ. 

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. Акредитаційна експертиза проводиться за цією програмою із використанням 

технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom без фізичної присутності 
експертів у ІТТФ НАНУ («онлайн-візит»). Оприлюднення програми «онлайн-візиту» є 
обов’язковим. 

2.2. ІТТФ НАНУ під час «онлайн-візиту» експертної групи сприяє його проведенню, 
надаючи необхідну технічну підтримку учасникам, та забезпечує присутність осіб, визначених 
у розкладі візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. 

2.3. Обов’язковою складовою акредитаційної експертизи є відеофіксація онлайн 
зустрічей, яку веде експертна група виключно для внутрішнього використання Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти. Відеозаписи зустрічей не можуть передаватися 
третім особам. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу «онлайн-візиту», є закритими. На них не можуть 
бути присутніми особи, які не були запрошені відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі візиту передбачено резервну зустріч, на яку експертна група може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ІТТФ НАНУ у розумні строки; 
ІТТФ НАНУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної особи у 
резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ІТТФ НАНУ зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 
про дату, час і місце проведення онлайн зустрічі, надавши їм необхідні лінки через офіційний 
сайт ІТТФ НАНУ або за допомогою інших інформаційних платформ. 

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

2.8. Контактною особою від ІТТФ НАНУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 
освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 



Гарант ОП є відповідальним за забезпечення присутності всіх учасників онлайн зустрічей 
згідно погодженої програми онлайн візиту.  
 

Розклад роботи експертної групи 
 

Час Назва заходу Учасники Вид роботи 
День 1 – (14 листопада 2022р.) 

День 1: ІD 50949, Інституті технічної теплофізики Національної академії наук України, 
ОП "Теплоенергетика" 
Час: 14 листопада 2022 08:15 

8:15–8:30 Організаційна нарада. 
Перевірка технічних 
засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

8:30 – 9:10 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Халатов А.А.; 

Відеоконференція 
Zoom 

9:10 – 9:20 Підведення підсумків 
організаційної зустрічі 
та підготовка до 
зустрічі з 
адміністрацією та 
менеджментом ІТТФ 
НАНУ 

Члени експертної групи  

9:20 – 10:00 Зустріч 1 з 
адміністрацією та 
менеджментом ІТТФ 
НАНУ 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Халатов А.А., 
Директор Снєжкін Ю.Ф.; 
Заст. директора. Авраменко А.О.; 
Т.в.о. вченого секретаря Ступак О.С 
 

Відеоконференція 
Zoom 

10:00 – 10:20 Підведення підсумків 
зустрічі 1 та підготовка 
до огляду матеріальної 
бази 

члени експертної групи  

10:20 – 11:20 Огляд матеріально- 
технічної бази та 
засобів дистанційного 
навчання, що 
використовуються під 
час реалізації ОП 

члени експертної групи; 
Гарант ОП Халатов А.А., 
Директор Снєжкін Ю.Ф.; 
Заст. директора. Авраменко А.О.; 
Т.в.о. вченого секретаря Ступак О.С. 

Відеопрезентація, 
відеоконференція 
Zoom 

11:20 – 11:40 Підведення підсумків 
огляду матеріальної 
бази та підготовка до 
зустрічі 2 

члени експертної групи  

11:40 – 12:40 Зустріч 2 з 
академічним 
персоналом 

члени експертної групи; 
акад. НАН України Снєжкін Ю.Ф.; 
акад. НАН України Халатов А.А.; 
чл.- кор. НАН України Авраменко 
А.О.; 
чл.- кор. НАН України Фіалко Н.М.; 
чл.- кор. НАН України Басок Б.І.;  
д.т.н. Давиденко Б.В.; 

Відеоконференція 
Zoom 



к.т.н. Доник Т.В.; 
к.т.н.Снєгірьова Є.О.;  
к.т.н.Вільчинська Т.П. 
 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків 
зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

члени експертної групи  

13:00 – 14:00 Обідня перерва   
14:00 – 15:00 Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 
освіти 

члени експертної групи; 
1 курс – Смольченко Д.С.; 
2 курс – Петров А.І., Олійник В.С.; 
3 курс – Новікова Ю.П.; 
4 курс – Вишневський В.М. 

Відеоконференція 
Zoom 

15:00 – 15:20 Підведення підсумків 
зустрічі 3 та 
підготовка до 
зустрічі 4 

члени експертної групи  

15:20 – 16:00 Зустріч 4 з 
представниками 
ради молодих 
учених 

члени експертної групи;  
д.т.н. Дубовкіна І.О. д.т.н, с.н.с, 
пров. наук. співр. відділу ТДС 
(голова РМВ); 
к.т.н. Слободянюк К.С. к.т.н., ст. 
наук. співр. відділу ТМПТ (секретар 
РМВ); 
Іванов Сергій Олександрович, к.т.н., 
ст. наук. співр. відділу ЛТ; 
Ніжник Наталія Андріївна, мол. 
наук. співр. відділу ТПСТ, 
лабораторії ТФПК. 
 

Відеоконференція 
Zoom 

16:00 – 16:20 Підведення підсумків 
зустрічі 4 та підготовка 
до відкритої 
зустрічі 

члени експертної групи  

День 1: Відкрита зустріч – (14 листопада 2022р.) 
День 1. Відкрита зустріч: ІD 50949, Інституті технічної теплофізики Національної академії наук 
України, ОП "Теплоенергетика" 
Час: 14 листопада 2022 16:00 
16:20 – 17:00 Відкрита зустріч члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО); 

Відеоконференція 
Zoom 

17:00 – 17:20 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі та 
підготовка до 
резервної зустрічі 

члени експертної групи  

17:20 – 18:00 Резервна зустріч члени експертної групи; особи, 
додатково запрошені на 
резервну зустріч. 

Відеоконференція 
Zoom 

18:00 – 18:30 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі та 
робота з документами 

члени експертної групи  



День 2 – (15 листопада 2022 р.) 
День 2: ІD 50949, Інституті технічної теплофізики Національної академії наук України, 
ОП "Теплоенергетика" 

Час: 15 листопада 2022 08:30 
8:30 – 8:50 Зустріч 5 з гарантом 

ОП 
члени експертної групи; 
Гарант ОП Халатов А.А., 
 

Відеоконференція 
Zoom 

8:50 – 9:00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 та підготовка 
до зустрічі 6 

члени експертної групи  

9:00 – 9:30 Зустріч 6 із 
випускниками ОП 

члени експертної групи; 
док.філософ. Ступак 
О.С.; 
док.філософ. Ковецька 
Ю.; 

Відеоконференція 
Zoom 

9:30 – 9:40 Підведення підсумків 
зустрічі 6 та підготовка 
до зустрічі 7 

члени експертної групи  

09:40 – 10:40 Зустріч 7 із сервісними 
підрозділами 

члени експертної групи; 
керівники або представники: 

Зав. ВК Морганюк А.П.; 

Зав. Планового відділу Шнуренко 
Т.С.; 

Гол. Бухгалтер Москальова В.О.; 

Заст. директора з заг.пит. 
Калягін А.С. 

Зав. Бібліотеки Некрасова О.М. 
 
Патентно-ліцензійний відділ 
Олійник Л.В. 

Юрист Ієвлєв С.О. 

зав. Відділу аспірантури 
Пархоменко О.В.; 

Відеоконференція 
Zoom 

10:40 – 11:00 Підведення підсумків 
зустрічі 7 та підготовка 
до зустрічі 8 

члени експертної групи  

11:00 – 11:40 Зустріч 8 із зовнішніми 
стейкхолдерами 

члени експертної групи;  

Генеральний директор АТ 
"БРОТЕП-ЕКО" Гришук М.С.; 

Голова правління «Біоенергетичної 
асоціації України» Гелетуха Г.Г.; 

Директор Інституту промислової 
екології Сігал О.І. 

Заступник директора Департаменту, 

Відеоконференція 
Zoom 



начальник управління систем 
життєзабезпечення Департаменту 
ЖКГ, енергетики та 
енергоефективності Рівненської 
ОДА Гуз В.П. 
 

11:40 – 12:00 Підведення зустрічі 8 та 
підготовка до зустрічі 9 

члени експертної групи  

12:00 – 12:40 Зустріч 9 із науковими 
керівниками члени експертної групи;  

академік НАНУ, д.т.н.,проф. 
Снєжкін Ю.Ф.; 

чл.-кор.НАНУ, д.т.н.,проф. Басок 
Б.І.; 

д.т.н.,с.н.с Петрова Ж.О.; 

д.т.н.,проф. Круковський П.Г.; 

д.т.н. Дубовкіна І.О.; 
 

 

12:40 – 13:00 Підведення зустрічі 10 
та підготовка до 
резервної зустрічі 

члени експертної групи  

13:00 – 14:00 Обідня перерва   

14:00 – 14:30 Резервна зустріч / 
робота з документами 

члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені 
на резервну зустріч; 

Відеоконференція 
Zoom 

14:30 – 15:00 Робота з документами члени експертної групи  

15:00 – 15:30 Підготовка до 
фінальної зустрічі 

  

15:30 – 16:10 Фінальна зустріч члени експертної групи, 
Гарант ОП Халатов А.А., 
Директор Снєжкін Ю.Ф.; 
Заст. директора. Авраменко А.О.; 
Т.в.о. вченого секретаря 
Ступак О.С. 

Відеоконференція 
Zoom 

16:10 – 18:30 Робота з документами члени експертної групи  



День 3 – (16 листопада 2022 р.) 
9:00 – 18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 

члени експертної групи  

 


