
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 22.09.2021 р. по 
24.09.2021р. за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 185 

Нафтогазова інженерія та технології в НТУ «Харківський політехнічний інститут» 
(ID освітньої програми у ЄДЕБО 5987, справа № 1404/АС-21) 

 
 

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 за допомогою технічних 
засобів відео-зв’язку.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (22 вересня 2021 року) 
0930–1000 Пробна відеоконференція  

Організаційна зустріч з гарантом ОП 
Гарант: 
Донський Дмитро Федорович  
 
члени ЕГ, представник ЗВО (за потреби) 

1000–1040 Зустріч 1 з гарантом ОП Гарант: 
Донський Дмитро Федорович  
 
Члени ЕГ  

1040–1050 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
1050–1130 Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП Донський Дмитро Федорович  
Керівництво ЗВО : 
Ректор Сокол Євген Іванович 
Проректор з науково-педагогічної роботи  
Мігущенко Руслан Павлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи  
Хрипунов Геннадій Семенович; 
Директор НН ІХТІ   
Рищенко Ігор Михайлович; 
Зам директора з навчальної роботи НН ІХТІ   
Лаврова Інна Олегівна 
Начальник відділу кадрів  
Акіменко Дмитро Олексійович; 
Завідувач кафедри Видобування нафти, газу та 
конденсату Фик Ілля Михайлович 

1130–1140 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 
 

1140–1220 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи:  
гарант ОП: Донський Дмитро Федорович  
 



Науково-педагогічні працівники, що викладають на 
цій програмі (не більше 8 осіб): 
Завідувач кафедрою ВНГ та К,професор Фик Ілля 
Михайлович,  
професор кафедри ВНГ та К  
Білецький Володимир Стефанович,   
Ст. викладач кафедри ВНГ та К  
Римчук Данило Васильович,  
доцент кафедри ВНГ та К  
Фик Михайло Ілліч,  
доцент кафедри ВНГ та К  
Варавіна Олена Павлівна,  
Ст. викладач кафедри ВНГ та К  
Бурова Марина Яківна  

1220–1230 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 

1230–1310 Зустріч 4 із сервісними підрозділами  Члени експертної групи,  
гарант ОП: Донський Дмитро Федорович  
 
Міжнародна робота, наукова робота, навчальний 
відділ, науково-технічна бібліотека, ІТ-підрозділ 
  
Начальник вiддiлу мiжнародних зв’язкiв  
Гончаров Олександр Андрiйович  
Заст. завідувача науково-дослідної частини  
Кривобок Руслан Вікторович 
Начальник навчального відділу  
Хазієва Світлана Сергієвна 
Методист вищій категорії навчального відділу 
Демідова Лідія Федорівна 
Методист ІІ категорії навчального відділу 
Артюшенко Олена Вікторівна 
Завідуюча бібліотекою НТУ «ХПІ» 
Главчева Юлія Миколаївна; 
Нач. iнформаційно-обчислювального центру  



Щетинiн Вiктор Павлович 
Декан факультету комп’ютерних наук і програмної 
інженерії Малько Максим Миколайович 

1310–1400 Обідня перерва Члени експертної групи 
 

1400–1440 Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи 
 
усі здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання, у тому 
числі 1-2 іноземці) 
Анна Карман, студентка групи ХТМ-621 
Кремінська Ольга Олегівна, студентка групи ХТМ-621 
Хрущев Данило Юрійович, студент групи ХТМ-621 
Мохаммед Ашраф Мохаммед Кудаімі, студент групи 
ХТМ-621іе 
Савченко Іван Сергійович, студент групи ХТМ-620 
Юнусов Карім Боірович, студент групи ХТМ-620 
Елааті Хосеін Джубран, студент групи ХТМ-620іе 
Сарр Арфанг, студент групи ХТМ-620і 
 
 

1440-1450 Перерва  
1450-1530 Продовження Зустрічі 5 Члени експертної групи 

 
усі здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання, у тому 
числі 1-2 іноземці) 
Анна Карман, студентка групи ХТМ-621 
Кремінська Ольга Олегівна, студентка групи ХТМ-621 
Хрущев Данило Юрійович, студент групи ХТМ-621 
Мохаммед Ашраф Мохаммед Кудаімі, студент групи 
ХТМ-621іе 
Савченко Іван Сергійович, студент групи ХТМ-620 
Юнусов Карім Боірович, студент групи ХТМ-620 
Елааті Хосеін Джубран, студент групи ХТМ-620іе 
Сарр Арфанг, студент групи ХТМ-620і 
 



1530–1540 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
ознайомлення з матеріальною базою 

Члени експертної групи 
 
 

1540-1630 Ознайомлення з матеріальною базою, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи 
 
Пропозиції від ЗВО: 
доцент кафедри ВНГ та К Фик Михайло Ілліч 
старший викладач Левонюк Сергій Михайлович 
старший викладач Давиденко Іван Олексійович;  
старший викладач кафедри ВНГ та К Бурова Марина 
Яківна 
 

1630-1640 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 
 

1640–1720 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи 
 
представники роботодавців, що залучені до 
формування, удосконалення та реалізації ОП  
 
Заступник директора з розробки нафтогазових 
родовищ філії УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування» 
Бікман Єфім Семенович 
Начальник відділу кадрів філії УкрНДІгаз АТ 
«Укргазвидобування» Золотар Юлія Євгенівна 
Директор ПрАТ «Укргазвидобуток Махновець 
Володимир Петрович; 
Головний інженер з виробництва Малиновський Олег 
Вячеславович; 
Головний механік Добровольський Ігор 
Володимирович; 
Головний інженер філії ГПУ 
«Шебелинкагазвидобування» Вахрів Андрій 
Михайлович; 



Заступник директора з виробництва Мокрій Євгеній 
Михайлович; 
Головний геолог Пуц Денис Володимирович 
Менеджер з персоналу Пивовар Майя Євгенівна; 
Директор навчально-курсового комбінату Корпан 
Михайло Васильович 

 
1720–1800 Підведення підсумків зустрічей Дня 1  Члени експертної групи 

 
День 2 – (23 вересня 2021 року) 

0900–0920 Підготовка до зустрічі 8 Члени ЕГ 
 

0920–1000 Зустріч 8 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи: 
представники студентського самоврядування (1–2 
особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 
які відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти  
Вінокурова Анна  студентка Хт518б-голова 
профсоюзного комітету 
Бірюкова Діана-студентка групи І-319с,Голова 
студентського самоврядування  

1000–1020 Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка до 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 
 

1020-1100 Відкрита зустріч Члени експертної групи 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 
 

1100-1120 Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка 
до зустрічі 10 

Члени експертної групи: 
 

1120-1200 Зустріч 10 із проектною групою та групою 
забезпечення ОП   

Члени експертної групи,  
гарант ОП: Донський Дмитро Федорович  
 
НПП, що входять до проектної та групи забезпечення 
(не більше 6 осіб) 
Завідувач кафедри Видобування нафти, газу та 
конденсату професор Фик Ілля Михайлович 



професор кафедри, ВНГ та К Білецький Володимир 
Стефанович,   

ст.викладач  кафедри ВНГ та К  
Римчук Данило Васильович,  
доцент кафедри ВНГ та К  
Фик Михайло Ілліч,  
доцент кафедри ВНГ та К  
Варавіна Олена Павлівна,  
доцент кафедри ВНГ та К  
ст.викладач  кафедри ВНГ та К Бурова Марина Яківна  
ст.викладач кафедри ВНГ та К Яцкевич Олена 
Олександрівна 
 

1200–1220 Підведення підсумків зустрічі 10 і підготовка до 
резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

1220-1300 Резервна зустріч Члени експертної групи: 
 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1300–1310 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 
до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи: 
 

1310–1340 Фінальна зустріч Члени експертної групи: 
 
гарант ОП Донський Дмитро Федорович  
 

Керівництво ЗВО 
Ректор Сокол Євген Іванович 
Проректор з науково-педагогічної роботи  
Мігущенко Руслан Павлович 
Проректор з науково-педагогічної роботи  
Хрипунов Геннадій Семенович; 
Директор НН ІХТІ   
Рищенко Ігор Михайлович; 
Зам директора з навчальної роботи НН ІХТІ   



Лаврова Інна Олегівна 
Завідувач кафедри Видобування нафти, газу та 
конденсату професор Фик Ілля Михайлович 
 

1340-1430  Обідня перерва  
1430-1600 Підведення підсумків зустрічей дня 2 Члени експертної групи 

День 3 – (24 вересня 2021 року) 
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 
Члени експертної групи 

 
 


