
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОП «Видобування нафти і газу» 
за спеціальністю 185 «Нафтогазова інженерія та технології» 

в Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» 
 

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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 
учасників та правильної інсталяції програмного забезпечення. 

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

2.3. 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. Обов’язковою 
складовою запланованих дистанційних зустрічей є відеофіксація, яка ведеться 
представниками експертної групи; запис здійснюється виключно для внутрішнього 
використання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і не передається 
третім особам. 

2.4. 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.  

2.5. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату 
та часпроведення такої зустрічі, опублікувавши відповідне оголошення (з наданням лінку 
та/або ідентифікатора зустрічі на онлайн платформі) на офіційному сайті та інших власних 
інформаційних платформах. 

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

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

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.



 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 10 січня 2022 

09:00–09:15 Внутрішня організаційна зустріч 
експертної групи  

Члени експертної групи: Дреус Андрій Юлійович, 
Хоменко Володимир Львович, Дроботя 
Олександр Васильович 

09:15–09:45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи , гарант ОП 
Фик Ілля Михайлович - гарант ОП 

09:45–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 
Члени експертної групи;  
Фик Ілля Михайлович - гарант ОП; 
Сокол Євген Іванович - ректор;  
Мигущенко Руслан Павлович - проректор з 
науково-педагогічної роботи; 
Хрипунов Геннадій Семенович - проректор з 

науково-педагогічної роботи; 

Рищенко Ігор Михайлович - директор навчально-
наукового інституту хімічних технологій та інженерії; 
Лаврова Інна Олегівна - заступник директора з 
навчальної роботи навчально-наукового інституту 
хімічних технологій та інженерії  

10:30–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1, підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
Фик Ілля Михайлович - гарант ОП; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
задіяні на програмі (не більше 10 осіб) 
Білецький Володимир Стефанович - професор 
кафедри ВНГ та К, д.т.н.;   
Римчук Данило Васильович - доцент кафедри 
ВНГ та К, к.т.н.;  
Фик Михайло Ілліч  - доцент кафедри ВНГ та К, 
д.т.н.;  
Варавіна Олена Павлівна - доцент кафедри 
ВНГ та К;  
Донський Дмитро Федорович - доцент кафедри 
ВНГ та К, д.т.н.  
Бурова Марина Яківна - ст. викладач кафедри 



 

ВНГ та К ; 
Бурлаєнко В’ячеслав Миколайович, завідувач 
кафедри, доцент, кандидат технічних наук, вища 
математика; 
Першина Юлія Ігорівна, доцент, доктор фізико-
математичних наук, вища математика; 
Гармаш Сергій Володимирович, старший 
викладач, англійська мова за професійним 
спрямуванням, іноземна мова, мова професійного 
навчання 

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 огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
Фик Ілля Михайлович - гарант ОП; 
Римчук Данило Васильович - доцент кафедри 
ВНГ та К, к.т.н.;  
Бурова Марина Яківна - ст. викладач кафедри 
ВНГ та К;  
Давиденко Іван Олексійович - ст. викладач 
кафедри ВНГ та К; 
Фик Михайло Ілліч - доцент кафедри ВНГ та К, 
д.т.н. 

15:00–15:30 Підведення підсумків зустрічі 3, підготовка 
до зустрічі 4  

Члени експертної групи 

15:30–16:30 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців: 
Лиско Андрій Андрійович - В.о. директора 
УкрНДІгазу; 
Бікман Єфім Семенович - заступник директора з 
наукової роботи з розробки нафтогазових родовищ 
філії УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування»; 
Золотар Юлія Євгенівна - Начальник відділу 
кадрів філії УкрНДІгаз АТ «Укргазвидобування»; 
Кривуля Сергій Вікторович - перший заступник 
директора ГПУ «Шебелинкагазвидобування», кан. 
геол.-мінер. наук; 
Пивовар Майя Євгенівна - менеджер з персоналу; 
Добровольський Ігор Володимирович - 
головний механік ПрАТ «Укргазвидобуток», к.т.н.  



 

16:30–17:00 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
17:00–18:00 Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(до 10 осіб, представники кожного року навчання та 
різних форм навчання, у т.ч. іноземні студенти) 
Денна форма навчання, 1 курс 
Бистрай Артур Віталійович (ХТ-621) 
Михайленко Аліна Анатоліївна (ХТ-621) 
Денна форма навчання, 2 курс 
Похилько Павло Валентинович (ХТ-620) 
Жихарєва Єлизавета Олексіївна (ХТ-620) 
Денна форма навчання, 3 курс 
Понідєлко Макcим Олександрович (ХТ-619) 
Януш Андрій Сергійович (ХТ-619) 
Денна форма навчання, 4 курс 
Бахшієв Фаріз Закір огли (ХТ-618) 
Прядко Алісія Романівна (ХТ-618) 
Денна форма навчання, 4 курс, іноземці 
Ахмед Карім Мохамед Сабрі Мохамед (ХТ-
618і.е) 
Махмуд Мохамед Бадаві Алі (ХТ-618і.е) 

18:00–18:30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 11 січня 2022 

09:00–09:15 Внутрішня організаційна зустріч ЕГ Члени експертної групи 
09:15–10:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

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

10:00-10:30 Підведення підсумків відкритої зустрічі, 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 6 із представниками сервісних 
структурних підрозділів 

члени експертної групи; 
представники відділів: навчально-методичний відділ, 
бібліотека, міжнародний відділ, відділ кадрів, 
бухгалтерія  
Радогуз Сергій Анатолійович - начальник 
навчально-методичного відділу; 
Хазієва Світлана Сергіївна - начальник 

навчального відділу; 

Главчева Юлія Миколаївна - завідуюча 



 

бібліотекою НТУ «ХПІ»; 
Гончаров Олександр Андрiйович - начальник 
вiддiлу мiжнародних зв’язкiв;  
Акіменко Дмитро Олексійович - начальник 
відділу кадрів; 
Солодовнікова Світлана Вікторівна - 
головний бухгалтер  

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:00–12:45 Зустріч 7 з представниками студентського 
самоврядування 

члени експертної групи; представники органів 
студентського самоврядування: 
Тарабанова Анастасія Юріївна, аспірантка 
Навчально-наукового інституту енергетики, 
електроніки та електромеханіки, голова профкому; 
Винокурова Анна Павлівна,  
студентка гр. ХТ-518б, голова профбюро НН ІХТІ; 
Татарінова Олена Ігорівна,  
студентка гр. ХТ-518а, зам. голови профкому НН ІХТІ 

12:45–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13:00–14:00 Обідня перерва  
14;00–14:30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14:30–15:30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15:30–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
16:00–17:00 Робота з документами, підготовка до 

фінального брифінгу 
Члени експертної групи 

17:00–17:30 Фінальний брифінг Члени експертної групи;  
Фик Ілля Михайлович - гарант ОП; 
керівник або представники керівництва ЗВО; 
Сокол Євген Іванович - ректор;  
Мигущенко Руслан Павлович - проректор з 
науково-педагогічної роботи; 
Хрипунов Геннадій Семенович - проректор з 

науково-педагогічної роботи; 

Рищенко Ігор Михайлович - директор НН ІХТІ; 
Лаврова Інна Олегівна - заступник директора з 
навчальної роботи НН ІХТІ  

День 3 –12 січня 2022 



 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


