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Склад експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

Федорова Вікторія Олександрівна керівник експертної групи +38(066)-345-66-81 

Фарат Олександра Володимирівна член експертної групи  

Іванов Валентин Вячеславович член експертної групи  

 
Акредитаційна експертиза за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми 
«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (бакалавр) ID у ЄДБО 4301 

Керівник ЗВО – Толубко Володимир Борисович; Гарант освітньої програми – Гавриш Оксана Миколаївна +38(095)-815-54-68 
 

Час 
Онлайн-зустріч 

(відеоконференція Zoom) 
Учасники 

День 1 – 27 січня 2021 року (середа) 
09.00 – 09.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 
Члени експертної групи; 
Толубко Володимир Борисович – ректор, д.т.н., професор, 
заслужений працівник народної освіти України; 
Беркман Любов Наумівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., професор; 
Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної 
роботи, к.в.н., доцент; 
Власенко Вадим Олександрович – директор Навчально-
методичного центру, к.т.н.;  
Дробік Олександр Васильович – директор Наукового центру, 
к.т.н., професор; 
Федюнін Сергій Анатолійович – директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.; 
Гавриш Оксана Миколаївна – гарант освітньої програми, 
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
кандидат економічних наук, доцент; 
Володіна Людмила Валеріївна – начальник відділу моніторингу 
якості освіти, ліцензування та акредитації. 

09.30 – 10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

http://www.zoom.us/


10.00 – 10.40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи;  
здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання всіх курсів: 
Шостак Тетяна Юріївна, денна форма, 1 курс; 
Востробоков Вадим Андрійович, денна форма, 1 курс; 
Оленіч Оксана Михайлівна, денна форма, 2 курс; 
Сук Тимур Віталійович, денна форма, 2 курс; 
Балим Євгенія Сергіївна, денна форма, 3 курс; 
Сіненко Анна Олегівна, денна форма, 3 курс; 
Раздорожна Діана Дмитрівна, денна форма, 4 курс; 
Ткаченко Інна Сергіївна, денна форма, 4 курс; 
Гущіна Карина Олександрівна, заочна форма, 2 курс; 
Берегова Валентина Олексіївна, заочна форма, 4 курс. 

10.40 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00 – 12.00 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
Гавриш Оксана Миколаївна – гарант освітньої програми, 
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
кандидат економічних наук, доцент; 
Згурська Оксана Михайлівна – доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, доктор економічних 
наук, доцент; 
Пильнова Валентина Павлівна – доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат 
економічних наук, доцент; 
Капелюшна Тетяна Вікторівна – доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, кандидат 
економічних наук, доцент; 
Мартиненко Марина Олександрівна – старший викладач 
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; 
Камінська Ірина Тарасівна – доцент кафедри іноземних мов, 
доктор філософії з іноземних мов; 
Виноградова Олена Володимирівна – завідувач кафедри 
маркетингу, доктор економічних наук, професор; 
Лазоренко Лариса Віталіївна – професор кафедри 
менеджменту, доктор економічних наук, доцент; 
Сидоренко Тетяна Михайлівна – доцент кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності, кандидат 



філологічних наук, доцент; 
Вишнівський Віктор Вікторович – завідувач кафедри 
комп’ютерних наук, доктор технічних наук, професор. 

12.00 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
12.30 – 13.30 Обідня перерва Члени експертної групи 
13.30 – 14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
14.00 – 14.30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи;  
представники студентського самоврядування: 
Іпатов Гліб Геннадійович – голова студентської ради 
університету; 
Парфенюк Тетяна Миколаївна – голова студентської ради 
Навчально-наукового інституту захисту інформації; 
Лівандовська Валентина Андріївна – голова студентської ради 
Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва; 
Нігруца Мирослава Валентинівна – член студентської ради 
Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва. 

14.30 – 15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00 – 15.30 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП, представники роботодавців: 
Кім Артем Сергійович – представник ТОВ «М.Е.ДОК»; 
Столярчук Ірина Аркадіївна – начальник центру 
сертифікованого навчання «ПРОКОМ»; 
Кузьменко Таміла Іванівна – директор ТОВ «Атем Груп»; 
Даценко Владислав Олексійович – директор ТОВ «Хоум 
Індивідуал»; 
Вайнуров Мирон Михайлович – представник Brightstyle import 
LP. 

15.30 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00 – 16.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
Беркман Любов Наумівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., професор; 
Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної 
роботи, к.в.н., доцент; 
Власенко Вадим Олександрович – директор Навчально-
методичного центру, к.т.н.; 



Дробік Олександр Васильович – директор Наукового центру, 
к.т.н., професор; 
Федюнін Сергій Анатолійович – директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.; 
Львовський Сергій Миколайович – начальник відділу кадрів; 
Володіна Людмила Валеріївна – начальник відділу моніторингу 
якості освіти, ліцензування та акредитації; 
Лелюх Лариса Петрівна – начальник відділу з питань соціальних 
і навчальних проблем студентів. 

16.30 – 17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
17.00 – 17.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

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

17.30 – 18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
День 2 – 28 січня 2021 року (четвер) 

12.00 – 13.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
Огляд гуртожитку, в якому мешкають 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

Члени експертної групи; 
Сазонов Олег Олександрович – директор Центру новітніх 
технологій; 
Іщенко Наталія Дмитрівна – завідувач бібліотекою; 
Гавриш Оксана Миколаївна – гарант освітньої програми, 
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
кандидат економічних наук, доцент; 
Кім Артем Сергійович – представник ТОВ «М.Е.ДОК»; 
Капелюшна Тетяна Вікторівна – доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності,  кандидат 
економічних наук, доцент; 
Мартиненко Марина Олександрівна – старший викладач 
кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

13.00 – 13.30 Підведення підсумків огляду гуртожитку та 
матеріально-технічної бази та підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

13.30 – 14.00 Зустріч 7 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
Полякова Анна Сергіївна, випускник 2020 року; 
Шарапін Микита Олександрович, випускник 2020 року; 
Купрієнко Єгор Олегович, випускник 2020 року; 
Голюк Ірина Володимирівна, випускник 2020 року; 
Рудницька Дарія Борисівна, випускник 2020 року; 
Маковійчук Аліна Володимирівна, випускник 2020 року; 



Підгірний Артем Сергійович, випускник 2020 року. 
14.00 – 14.10 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
14.10 – 15.00 Обідня перерва  
15.00 – 15.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
15.30 – 16.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 
16.00 – 16.30 Підведення підсумків резервної зустрічі та 

підготовка до фінальної зустрічі 
Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Толубко Володимир Борисович – ректор, д.т.н., професор, 
заслужений працівник народної освіти України; 
Беркман Любов Наумівна – проректор з науково-педагогічної 
роботи, д.т.н., професор; 
Гуменюк Валентин Валентинович – проректор з навчальної 
роботи, к.в.н., доцент; 
Власенко Вадим Олександрович – директор Навчально-
методичного центру, к.т.н.;  
Дробік Олександр Васильович – директор Наукового центру, 
к.т.н., професор; 
Федюнін Сергій Анатолійович – директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та підприємництва, к.т.н.; 
Гавриш Оксана Миколаївна – гарант освітньої програми, 
завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, 
кандидат економічних наук, доцент; 
Володіна Людмила Валеріївна – начальник відділу моніторингу 
якості освіти, ліцензування та акредитації. 

День 3 – 29 січня 2021 року (п’ятниця) 
09.00-17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


