
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням 

технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «132 Матеріалознавство» освітньої 
програми «Матеріалознавство» (ID у ЄДЕБО 2113) за третім рівнем вищої освіти у 

національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" 

з 02 листопада 2020 р. по 04 листопада 2020 р. 

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 
1. 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. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі роботи для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
3. У розкладі роботи експертної групи 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. 

4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату, час і місце/спосіб проведення такої зустрічі. 

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

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

7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно, із використанням технічних 
засобів відеозв’язку. 

8. Огляд матеріально-технічної бази за згодою сторін забезпечено шляхом відеозвіту. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 02 листопада 2020 р. 

08:45–09:00 Організаційна нарада членів експертної групи, 
відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:00–09:45 Організаційна зустріч з гарантом ОП, відеоконференція Члени експертної групи; 
гарант ОП Соболь Олег Валентинович 

09:45–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00–10:40 Зустріч 1 з 

відеоконференція 
керівником та менеджментом ЗВО, Члени експертної групи; 

гарант ОП Соболь Олег Валентинович; 
в.о. ректора Сокол Євген Іванович 
проректор з наукової роботи Марченко Андрій 

Петрович; 
проректор з науково-педагогічної роботи 

Мигущенко Руслан Павлович, 
зав. аспірантури Штефан Вікторія Володимирівна. 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним персоналом, відеоконференція Члени експертної групи; 

гарант ОП Соболь Олег Валентинович; 
 науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі  
Бармін Олександр Євгенович, Субботіна Валерія 
Валеріївна, Терлецький Олександр Семенович, 
Ларін Олексій Олександрович, Горошко Олена 
Ігорівна, Глушко Альона Валеріївна, Реброва 
Олена Михайлівна.  (не більше 10 осіб). 

12:00–13:00 Обідня перерва  

13:00–13:30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:30–14:30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, відеоконференція Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП  
- 2-3 особи з 1 курсу денної форми навчання – 

Григорьєва Світлана Вікторовна, Кучервський 
Владислав Юрійович.; 

- 2-3 особи з 2 курсу денної форми навчання – 
Шнайдер Валентин Володимирович, Рябоштан 
Валентин Анатолійович; 

- 2-2 особи з 3 курсу денної форми навчання - 
Касьяненко Ігор Вікторович, Гаращенко Олена 
Сергіївна.; 

- 2-3 особи з 4 курсу денної форми навчання. 



14:30–15:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
15:00–16:00 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування, 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
- Бірюкова Діана Євгенівна, Волуєва Вікторія 

Сергіївна, Дементьєва Вікторія Всеволодівна; 
- 2–3 особи  від органу  студентського 

самоврядування аспірантура  – Стисло Богдан 
Олександрович, Гетта Оксана Сергіївна. 

16:00–16:15 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
16:15–17:00 Зустріч 5 з роботодавцями, відеоконференція Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП – Бевз Тетяна Іванівна, Мураховський 
Олександр Володимирович, Звягольський Олександр 
Васильович, Луценко Євген Валентинович  

17:00–17:30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
17:30–18:15 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 

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

18:15–18:30 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
День 2 – 03 листопада 2020 р. 

08:45–09:00 Організаційна нарада членів експертної групи, 
відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під 
час реалізації ОП. Відеозвіт, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Соболь Олег Валентинович 

10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10:30–11:30 Зустріч 6 

відеоконференція 
із адміністративним персоналом*, Члени експертної групи; 

декан факультету – Єпіфанов Віталій Валерійович. 
начальник відділу аспірантури – Штефан Вікторія 

Володимирівна, 
начальник відділу якості освіти – Кошкаров Юрій 

Юрійович,  
керівник навчально-методичного відділу – Радогуз 

Сергій Анатолійович. 
заступник нач. НДЧ - Крівобок Руслан 

Вікторович. 



   
11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
12:00–13:00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами*, відеоконференція 
Члени експертної групи; 
відповідальний секретар приймальної комісії 

Петров С.О.; зав. аспірантури Штефан Вікторія 
Володимирівна 

начальник відділу кадрів – Акіменко Дмитрій 
Олексійович; 

начальник ПФВ  -  Горбатенко Ніна Михайлівна. 
головний бухгалтер – Солодовнікова Світлана 
Вікторівна; 
завідувач центру міжнародного 

співробітництва – Кудій Дмитро Анатолійович. 
завідувач відділу технічних засобів навчання; 

Рияко Геннадій Петрович. 
директор бібліотеки – Семененко Лариса 

Петрівна; 
 

13:00–13:45 Обідня перерва  

13:45–14:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
14:00–15:00 Зустріч 8 з випускниками спеціальності 

«Матеріалознавство», відеоконференція 
Члени експертної групи; 
випускники за спеціальністю «Матеріалознавство»  

- Сологуб Максим Олегович, Дума Євген 
Олександрович , Чередніченко Сергій 
Володимирович, Доля Анастасія Ігорівна, Парфанюк 
Богдан Михайлович, Ломанова Анна Андріївна, 
Любченко Анна Володимирівна., Шестопалова Марія 
Олександрівна, Шиятий Владислав Олександрович. 
(за останні 5 років, 8–10 осіб) 

15:00–15:30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15:30–16:30 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; особи, додатково запрошені 
на резервну зустріч 



16:30–17:00 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

17:00–17:30 Фінальний брифінг, відеоконференція Члени експертної групи; 
в.о. ректора – Сокол Євгеній Іванович; 
проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи - Мигущенко Руслан Павлович; 
Директов інституту МІІТ -  Єпіфанов Віталій 

Валерійович; 
гарант ОП - Соболь Олег Валентинович 
заступник нач. НДЧ - Крівобок Руслан 

Вікторович; 
зав. аспірантури Штефан Вікторія Володимирівна 

17:30–18:00 Підведення підсумків Члени експертної групи 
День 3 – 04 листопада 2020 р. 

09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня комунікація експертної групи Члени експертної групи 
 

* - на зустріч запрошуються керівники або представники відповідних підрозділів 


