
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як 
для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 
згодою як експертної групи, так і ЗВО. 

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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду 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 ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: 03110 м. Київ, вул. 
Солом’янська, 7.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (16 вересня 2021 р.) 

08.30–09.00 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 
учасників, якості звуку, зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу; 
гарант ОП- Пильнова Валентина Павлівна 
члени експертної групи 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП - Пильнова Валентина Павлівна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП - Пильнова Валентина Павлівна 
керівник ЗВО - В. о. ректора – Беркман Любов 
Наумівна;  
Проректор з навчально-виховної та адміністративно-
господарської роботи –  
Сало Анатолій Якович; 
Директор Інституту менеджменту та підприємництва 
– Гудзь Олена Євгенівна; 
Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності – Ромащенко Ольга 
Сергіївна 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП  
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі: 
Ромащенко Ольга Сергіївна 
Пильнова Валентина Павлівна 
Згурська Оксана Михайлівна 
Капелюшна Тетяна Вікторівна 
Гужавіна Іна Василівна 
Стецюк  Петро Антонович 
Виноградова Олена Володимирівна 
Замрій Ірина  Вікторівна 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 



12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3 здобувачі з кожного року навчання, окремо за 
денною та заочною формами) 
І курс (денна форма):  
Каленська Наталія Володимирівна 
Марченко Ярослав Олександрович 
Токмина Тетяна Олександрівна 
ІІ курс (денна форма): 
Полякова Анна Сергіївна 
Шарапін Микита Олександрович 
Купрієнко Єгор Олегович  
ІІ курс (заочна форма): 
Маковійчук Аліна Володимирівна 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування  
Голова Ради молодих вчених – Тушич Аліна 
Миколаївна; 
Голова студентської ради – Іпатов Гліб  
Геннадійович; 
представники студентського самоврядування 
Інституту менеджменту та підприємництва – 
Левандовська Валентина Андріївна; 
Балим Євгенія Сергіївна; 
Шабаш Ірина Вікторівна 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 4  
16.30–17.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО). 
УВАГА! Необхідно оприлюднити цю 
інформацію в якості оголошення на сайті 
ЗВО. 

17.10–17.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



17.30–18.10 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
Керівник «Центру сертифікованого навчання 
«ПРОКОМ»  – Столярчук Ірина Аркадіївна; 
Представник ТОВ «М.Е.ДОК» - Кім Артем 

Сергійович  
Директор товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЮФК Ментор» - Грибінюков Ігор Петрович 

18.10–18.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (17 вересня 2021 р.) 

08.30–08.45 Пробна відеоконференція (перевірка готовності 
учасників, якості звуку, зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу; 
гарант ОП - Пильнова Валентина Павлівна 
члени експертної групи 

08.45–10.15 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП із 
використанням засобів дистанційного зв’язку та 
відеороликів – навчальні та лекційні аудиторії, 
бібліотека, лабораторії, пандуси, аудиторія 
інклюзивної освіти, пожежна безпека, актова та 
спортивна зали, їдальня, гуртожиток, 
спортивний майданчик 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Пильнова Валентина Павлівна 
Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності – Ромащенко Ольга 
Сергіївна 

10.15–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10.30–11.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

представники: 
начальник відділу міжнародних зв’язків – Скрипнік 
Вікторія Володимирівна; 
відповідальний секретар приймальної комісії, 
директор навчально-методичного центру – 
Власенко Вадим Олександрович; 
начальник науково-дослідної частини − Дробик 
Олександр Васильович; 
начальник Відділу моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації –  
Левченко Наталія Миколаївна; 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
12.00–13.00 Обідня перерва  



13.00–13.30 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
13.30–14.30 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 
представники: 
начальник відділу кадрів – Львовський Сергій 
Миколайович; 
начальник відділу з питань соціальних та навчальних 
проблем студентів - Гордійчук Наталія 
Вікторівна 
заступник головного бухгалтера – Плевако  
Наталія Олегівна 
директор бібліотеки Державного університету 
телекомунікацій – Іщенко Наталія Дмитрівна; 
відповідальний за політику доброчесності - 
начальник Відділу моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації  
Левченко Наталія Миколаївна. 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Зустріч 8 з випускниками, які беруть участь у 
життєдіяльності ЗВО 

Члени експертної групи; 
випускники ЗВО (до 5 осіб) 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
17.00–17.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

керівник ЗВО В.о.ректора – Беркман Любов 
Наумівна; 
гарант ОП – Пильнова Валентина Павлівна 
Директор Інституту менеджменту та підприємництва 
– Гудзь Олена Євгенівна; 
Завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та 
біржової діяльності – Ромащенко Ольга 
Сергіївна 

День 3 – (18 вересня 2021 р.) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


