
 
 

 
 

 
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: м. Харків, вул. Кирпичова, 
буд. 2.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (17 січня 2022 р.) 

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

Контактна особа з технічного персоналу; 
гарант ОП: Гапоненко Ольга Євгеніївна; 
члени експертної групи 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП (Гапоненко Ольга Євгеніївна) 

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: Гапоненко Ольга Євгеніївна;  
Ректор Сокол Євген Іванович;  
Проректор з науково-педагогічної роботи  

Мігущенко Руслан Павлович 
Директор інституту БЕМ 
Краснокутська Наталія Станіславівна; 
Завідувач кафедри Шапран Євген Миколайович 

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: Гапоненко Ольга Євгеніївна;  
науково-педагогічні працівники, що викладають 
на цій програмі (біля 10 осіб): 
Шапран Євген Миколайович; 
Сергієнко Олена Андріанівна; 
Степуріна Світлана Олександрівна; 
Кучинський Володимир Анатолійович; 
Шапран Олена Євгенівна; 
Майстро Руслана Григорівна; 
Назарова Тетяна Юріївна; 
Сокол Катерина Михайлівна; 

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 2-3 здобувачі з кожного року навчання) 



Бірюкова Кристина Юріївна (БЕМ-1021а) 
Дергоусова Марія Юріївна (БЕМ-1021а) 
Рилов Дмитро Юрійович (БЕМ-1020а) 
Кудрявцева Ангеліна Андріївна (БЕМ-1020д) 
Васильченко Валерія Сергіївна (БЕМ-1019в) 
Мірошник Микита Григорович (БЕМ-1019в) 
Васільєва Альона Віталіївна (БЕМ-1018в) 
Подоляк Олександра Олегівна (БЕМ-1018в) 
Рибалка Вікторія Вадимівна (БЕМ-1018в) 

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 (1–
2 особи від органу студентського самоврядування 
ЗВО; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування факультету)  
Голова ОСС Studheads НТУ «ХПІ» 
Бірюкова Діана 
Голова профкома студентів НТУ «ХПІ» 
Тарабанова Анастасія 
Член ОСС Studheads НТУ «ХПІ» 
Крупельнікова Станіслава (БЕМ-520а.е) 
ОСС Студентський альянс представник БЕМ 
інституту Курган Дарія 
Профбюро студентів БЕМ  
Бріль Діана (БЕМ-1119а) 

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: 
Директор ТОВ «НТЦ «Екомаш» Андрій Шкоп; 
CEO YEP Андрій Заікін;  
Директор ТОВ «АЙДІ ГЛОБАЛ КОНСАЛТИНГ 
ГРУП» Ірина Козідубова;  
Керівник центру ГО «Консультаційний центр 
підтримки малого та середнього бізнесу» 
Анастасія Кучерява. 

18.10–18.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (18 січня 2022 р.) 

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

Контактна особа з технічного персоналу; 
гарант ОП; 
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; 
особи, відповідальні за вказані об’єкти  
загальний аудиторний фонд, пандуси – 
Білоцерківський О.Б., Сергієнко О.А., Соснов І.І.; 
лабораторії – Шапран Є.М.; 
аудиторія інклюзивної освіти, пожежна безпека 
– Шапран Є.М.; 
гуртожиток – Івахненко А.В. 
актова зала – Степуріна С.О.; 
спортивний майданчик – Самусь П.О. 

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  
Гончаров Олександр Андрiйович 
Відповідальний секретар приймальної комісії  
Петров Сергій Олександрович 
Начальник методичного відділу  
Радогуз Сергій Анатолійович 
Начальник навчального відділу  
Хазієва Світлана Сергіївна 
Заст. завідувача науково-дослідної частини  
Кривобок Руслан Вікторович 
Заступник керівника відділу забезпечення якості 



освітнього процесу,  
Коссе Олександра Борисівна  

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 
Акіменко Дмитро Олексійович  
Керівник центру «Кар’єра»  
Мочалова Олена Іванівна 
Головний бухгалтер 
Солодовникова Світлана Вікторівна 
Завідувачка бібліотекою НТУ «ХПІ» 
Главчева Юлія Миколаївна 
Відповідальний за політику доброчесності доц. 
Білоцерківський Олександр Борисович (каф. 
Підприємництва, торгівлі та експертизи товарів) 

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 ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років (до 10 осіб) 
Випускники: 
Фьодорова Маргарита Володимирівна (випуск 
2018); 
Бутенко Євгеній Валентинович (випуск 2019); 
Колочко Катерина Вадимівна (випуск 2020); 
Самусь Павло Олегович (випуск 2020); 

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

Ректор Сокол Євген Іванович;  
Проректор з науково-педагогічної роботи  

Мігущенко Руслан Павлович 
Директор інституту БЕМ 



Краснокутська Наталія Станіславівна; 
гарант ОП Гапоненко Ольга Євгеніївна 

День 3 – (19 січня 2022 р.) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


