
 

ПРОГРАМА 

 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

в Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" 

 освітньої програми «Соціологія управління» (ID у ЄДЕБО 19982)  

за спеціальністю 054 Соціологія за першим рівнем вищої освіти 

у період з 23 по 25 лютого 2022 року  

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи для проведення акредитаційної експертизи  освітньої програми у 

віддаленому (дистанційному) режимі з використанням технічних засобів відеозв’язку, 

а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу 

вищої освіти (далі – 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. Умови роботи експертної групи 

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. 

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу 

експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені 

на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення 

такої зустрічі. 

2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньою програми, є гарант освітньої програми Бірюкова Марина Василівна, 

вказана у відомостях про самооцінювання. 

 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

 Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 23.02.2022 

0830–0900 Підготовка експертної 

групи до онлайн зустрічей 

Члени експертної групи : 

Дерев’янко Сергій Миронович 

Никифоренко Наталя Олексіївна 

Гресь Катерина Володимирівна 

0900–0930 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Бірюкова Марина Василівна – гарант 

ОП.  

0930–1010 Зустріч 1 з керівництвом і 

менеджментом ЗВО 

Відеоконференція 

 

Члени експертної групи: 

Мигущенко Руслан Павлович – 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, д.т.н., професор; 

Хрипунов Генадій Семенович – 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, д.т.н., професор;  

Кіпенський Андрій Володимирович – 

директор Навчально-наукового 

інституту соціально-гуманітарних 

технологій (ННІ СГТ), д.т.н., професор; 

Бірюкова Марина Василівна – гарант 

ОП. 

1010–1040 Підведення підсумків 

зустрічі 1 та підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1040–1120 Зустріч 2 з гарантом ОП 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Бірюкова Марина Василівна – гарант 

ОП. 

1120–1200 Підведення підсумків 

зустрічі 2 та підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1200–1300 Зустріч 3 з академічним 

персоналом 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Мороз Володимир Михайлович – 

завідувач кафедри соціології і 

публічного управління, д.держ.упр., 

професор; 

Бірюкова Марина Василівна – 

професорка кафедри соціології і 

публічного управління, д.соц.н.; 

Рущенко Ігор Петрович – професор 



 

кафедри соціології і публічного 

управління, д.соц.н.; 

Калагін Юрій Аркадієвич – професор 

кафедри соціології і публічного 

управління, д.соц.н.; 

Агаларова Карина Аділіївна – 

доцентка кафедри соціології і 

публічного управління, к.соц.н.; 

Ляшенко Наталія Олександрівна – 

доцентка кафедри соціології і 

публічного управління, к.соц.н.; 

Шанідзе Надія Олександрівна – 

доцентка кафедри соціології і 

публічного управління, к.соц.н.; 

Григорьєва Світлана Василівна – 

старша викладачка кафедри соціології і 

публічного управління; 

Козлова Олена Аркадіївна – старша 

викладачка кафедри соціології і 

публічного управління; 

Сутула Оксана Анатоліївна – старша 

викладачка кафедри соціології і 

публічного управління. 

1300–1315 Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1315–1400 Перерва  

1400–1500 Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти 

Члени експертної групи; здобувачі 

вищої освіти, які навчаються на ОП (по 

2-3 здобувачі з кожного року навчання): 

Хватова Уляна – студентка СГТ-521; 

Журавель Марія – студентка СГТ-521; 

Вінник Валентин – студент СГТ -520; 

Пелих Євгенія – студентка СГТ -520; 

Тимченко Олександр – студент СГТ- 

520; 

Заприкут Олександр – студент СГТ-

519; 

Жупанас Маргарита – студентка СГТ-

519; 

Данильченко Ксенія – студентка СГТ-

518; 

Крупіна Марія – студентка СГТ-518;  

Хорошман Марія – студентка СГТ-518; 

Шашніна Дар`я – студентка СГТ-518. 



 

1500–1520 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

 

1520–1600 Зустріч 5 з представниками 

студентського 

самоврядування 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Тарабанова Анастасія – голова  

профкому студентів ХПІ, аспірант 2 

курсу ННІ ЕЕЕ; 

Бірюкова Діана – виконуюча обов’язки 

голови організації студентського 

самоврядування НТУ «ХПІ»  «StudHead», 

студентки гр. І-319-с; 

Вельможна Марина – голова профбюро 

студентів ННІ СГТ, студентка гр. СГТ 

218а; 

Iоненко Наталiя – заступниця голови 

профбюро інституту ННІ СГТ, 

студентка гр. СГТ 218а; 

Турай Кирило – голова студентської 

ради в гуртожитку, студент гр. СГТ-121-

с. 

1600–1620 Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6  

Члени експертної групи 

1620–1700 Відкрита зустріч 

відеоконференція 

 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

1700–1740 Зустріч 6 з працедавцями 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

представники працедавців, які залучені 

до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП: 

Маркус Тарас Романович – 

регіональна директорка Науково-

Виробничого Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ППП" (Поліграфічні  

Плівки та Послуги); 

Мороз Світлана Анатоліївна – 

директорка ТОВ «Рекламна агенція 

«Екма»; 

Чернецька Тетяна Миколаївна – 

заступниця голови правління ГО «Центр 

гендерної культури», кандидатка 

соціологічних наук, доцентка; 

Погрібна Вікторія Леонідівна –  

завідувачка соціально-психологічної 

лабораторії Національного юридичного 

університету імені Ярослава Мудрого, 



 

д.соц.н., професорка;  

Саппа Ганна-Марія – к.соц.наук, 

доцентка, фахівець із соціальної роботи, 

провідний фахівець відділу методичного 

забезпечення соціальної роботи 

Харківського обласного центру 

соціальних служб;.  

Гнутов Андрій Вікторович – ФОП 

1740–1800 Підведення підсумків 

зустрічі 6  

Члени експертної групи 

День 2 – 24.02.2022 

0830–0900 Підготовка експертної 

групи до онлайн зустрічей 

Члени експертної групи : 

 

0900–1000 Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Бірюкова Марина Василівна – гарант 

ОП. 

Кафедра та  комп’ютерний клас – Мороз 

Володимир Михайлович, завідувач 

кафедри соціології і публічного 

управління; 

Бібліотека – Нсенгимана Богдан, 

провідний інженер кафедри соціології і 

політології; 

Гуртожиток – Крупіна Марія, 

студентка 4 курсу, що мешкає в 

гуртожитку, член студентської ради в 

гуртожитку; 

Спорткомплекс – Козлова Олена 

Аркадіївна, старша викладачка кафедри 

соціології і публічного управління. 

1000–1020 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

1020–1120 Зустріч 7 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

Хазієва Світлана Сергіївна – 

начальниця навчального відділу;  

Радогуз Сергій Анатолійович – 

начальник методичного відділу;  

Коссе Олександра Борисівна – 

представниця відділу забезпечення 

якості освітньої діяльності; 

Петров Сергій  Олександрович – 

відповідальний секретар приймальної 

комісії; 

Малько Максим Миколайович –  

представник центру дистанційної освіти; 

Щетинін Віктор Павлович – начальник 



 

інформаційно-обчислювального центру; 

Гончаров Олександр Андрійович – 

начальник відділу міжнародних зв’язків; 

Платонова Валентина Вікторівна –  

начальниця навчально-методичного 

відділу договірної та практичної 

підготовки; 

Мочалова Олена Іванівна – 
директорка Центру «Кар'єра» НТУ 

«ХПІ»;  

Акіменко Дмитро Олексійович – 

начальник відділу кадрів. 

1120–1140 Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8  

Члени експертної групи 

  

1140–1240 Зустріч 8 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Главчева Юлія Миколаївна – 

директорка Науково-технічної 

бібліотеки;  

Горбатенко Ніна Михайлівна – 

начальниця планово-фінансового 

відділу; 
Зимненко Володимир Григорович – 

директор студмістечка; 

Піддубська Ніна Вікторівна – 

відповідальна за роботу з соціально-

вразливими категоріями здобувачів /  з 

особами з особливими освітніми 

потребами; 

Смірнов Петро Леонідович - 

представник Палацу студентів;  

Колесниченко Андрій Олександрович 

Глядя Сергій Олександрович – 

представники спортивного комплексу. 

1240–1300 Підведення підсумків 

зустрічі 8 і підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

  

1300–1400 Перерва  

1400–1440 Резервна зустріч  

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч 

1440–1520 Зустріч 9 з випускниками 

ОП 

Члени експертної групи 

Коробова Юлія Валеріївна – 

представник Асоціації випускників 

університету; 



 

випускники ОП: 

Петухов Максим – старший лейтенант 

поліції, старший інспектор з особливих 

доручень відділу зв'язків з 

громадськістю Департаменту патрульної 

поліції Головного управління 

Національної поліції в Харківській 

області; 

Клочко Ілля – провідний фахівець 

відділу організаційно-аналітичної 

роботи та контролю Харківського 

національного університету внутрішніх 

справ;  

Криворучко Максим – аспірант 

кафедри соціології і публічного 

управління; 

Капкова Анна – UX / UI designer 

(дизайнер інтерфейсів), IT компанія 

Globallogic 

Швачка Кристина – HR менеджер, 

Компанія: ProArea Digital Agency 

1520–1540 Підведення підсумків 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

1540–1630 Робота з документами та 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

1630–1700 Фінальна зустріч 

відеоконференція 

Члени експертної групи: 

Мигущенко Руслан Павлович – 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, д.т.н., професор; 

Хрипунов Генадій Семенович – 

проректор з науково-педагогічної 

роботи, д.т.н., професор;  

Кіпенський Андрій Володимирович – 

директор ННІ СГТ, д.т.н., професор; 

Бірюкова Марина Василівна – гарант 

ОП. 

День 3 – 25.02.2022 

0900–1800 «День суджень» − 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 

 

 


