
 
ПРОГРАМА 

проведення дистанційного «візиту» експертної групи під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми «Економіка» за третім рівнем вищої 
освіти за спеціальністю 051 «Економіка» у 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 Національному технічному університеті "Харківський політехнічний 

інститут" (далі – ЗВО) під час проведення дистанційної 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 

експертів у закладі на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку дистанційного «візиту» 

експертної групи повинен апробувати електронні ресурси всіх учасників запланованих 

онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео зв'язок з швидкісним достатнім інтернетом, 

та зробити відповідні налаштування та інсталяції програми до початку кожної зустрічі. 

Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову зустріч з метою технічного 

тестування всіх необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного 

модерування відеоконференцій. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного «візиту» для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної групи, є 

закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 

розкладу. 

2.4. У розкладі дистанційного «візиту» 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 

завчасно в обґрунтовані терміни; ЗВО має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь 

відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату і час проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних 

майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи за певною програмою з 

наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для відвідування бажаючими 

відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час згідно погодженої програми 

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 Перерва Петро Григорович. 

2.9. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із 

використанням технічних засобів відео зв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом, 

який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відео зв’язку. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Он-лайн зустріч 

(відео конференція www.zoom.us) 
Учасники 

День 17 травня 2021 року (понеділок) 
9.00-9.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; Перерва Петро Григорович, гарант ОП 

9.45-10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00-10.40 

Зустріч 1 з адміністрацією та менеджментом 
ЗВО 
 
 

Члени експертної групи; Перерва Петро Григорович, гарант ОП;  
в.о. ректора, проректор з наукової роботи – Марченко Андрiй Петрович; 
проректор з науково-педагогічної роботи – Хрипунов Геннадій Семенович; 
завідувач аспірантури – Штефан Вікторія Володимирівна; 
директор ННІ ЕММБ – Манойленко Олександр Володимирович 

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 
 
 

Члени експертної групи; Перерва Петро Григорович, гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі, є групою забезпечення, 
викладають на цій ОП обов'язкові та вибіркові компоненти: 
д.е.н., професор Ілляшенко Сергій Миколайович; 
д.соц.н., професор Горошко Олена Ігорівна; 
к.е.н., професор Савченко Ольга Ігорівна; 
к.е.н., доцент Кучинський Володимир Анатолійович; 
к.е.н., доцент Гуцан Олександр Миколайович; 
к.е.н., доцент Харченко Алла Олександрівна; 
к.е.н., доцент Ларка Людмила Сергіївна; 
к.е.н., доцент Майстро Руслана Григорівна; 
к.е.н., доцент Романчик Тетяна Володимирівна 

12.00-12.20 
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.20-13.00 

Зустріч 3 з науковими керівниками Члени експертної групи;  
наукові керівники: 
д.е.н., професор Перерва Петро Григорович; 
д.е.н., професор Манойленко Олександр Володимирович; 
д.е.н., професор Горовий Дмитро Анатолійович; 
д.е.н., професор Райко Діана Валеріївна; 
к.е.н., професор Савченко Ольга Ігорівна 

13.00-13.20 
Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.20-14.20 Обідня перерва  

14.20-15.20 
Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 
(аспірантами) 
 

Члени експертної групи;  
Здобувачі:  
Мартиненко Аліна Василівна (2017 рік вступу, денна форма, випускник програми, 

http://www.zoom.us/


 науковий керівник – д.е.н., професор Перерва Петро Григорович); 
Марчук Леся Сергіївна (2017 рік вступу, денна форма, науковий керівник – д.е.н., 
професор Перерва Петро Григорович); 
Свіщова Наталя Сергіївна (2018 рік вступу, денна форма, науковий керівник – 
д.е.н., професор Перерва Петро Григорович); 
Назаренко Станіслав Миколайович (2018 рік вступу, денна форма, науковий 
керівник – д.е.н., професор Перерва Петро Григорович); 
Ходирєва Оксана Олегівна (2017 рік вступу, денна форма, науковий керівник – 
д.е.н., професор Манойленко Олександр Володимирович); 
Туран Угур (2017 рік вступу, денна форма, випускник програми, науковий 
керівник – к.е.н., професор Савченко Ольга Ігорівна) 

15.20-15.40 
Підведення підсумків зустрічі 4  і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.40-16.20 

Зустріч 5 з роботодавцями 
 
 

Члени експертної групи;  
представники роботодавців (зокрема ті, що брали участь у розробці ОП): 
Маслак Ольга Іванівна, завідувачка кафедри економіки Кременчуцького 
національного університету імені Михайла Остроградського, доктор економічних 
наук, професор 
Ковальчук Світлана Володимирівна, завідувач кафедри маркетингу і 
торговельного підприємництва Хмельницького національного університету, 
доктор економічних наук, професор 
Ковтуненко Ксенія Валеріївна, завідувачка кафедри менеджменту 
зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності Одеського національного 
політехнічного університету, доктор економічних наук, професор 
Витвицька Ольга Данилівна, завідувачка кафедри публічного управління та 
менеджменту інноваційної діяльності Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, доктор економічних наук, професор 
Пижова Лариса Борисівна, директор ТОВ «Константа»; 
Дюжев Віктор Геннадійович, голова Ради засновників, Науково-технічний 
медико-екологічний центр «Екосистема» 

16.20-16.40 
Підведення підсумків зустрічі 5  і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.40-17.20 

Зустріч 6 з представниками самоврядування 
та Ради молодих вчених 

Члени експертної групи; 
Тарабанова Анастасія Юріївна, голова первинної профспілкової організації 
студентів НТУ «ХПІ»; 
Шигида Сергій Євгенійович, голова профбюро Науково-навчального інституту 
Економіки, менеджменту та міжнародного бізнесу; 
Купельнікова Станіслава Сергіївна, членкиня ОСС «StudHeads»; 
представник ради молодих вчених: 
Стисло Богдан Олександрович, голова Ради молодих вчених НТУ «ХПІ»; 
Маслак Марія Володимирівна, голова Ради молодих вчених ННІ ЕММБ; 
Шматько Наталія Михайлівна, членкиня Ради молодих вчених ННІ ЕММБ 

17.20-18.00 Підведення підсумків 6 зустрічі та першого Члени експертної групи 



дня. 
Робота з документами. Ознайомлення з 
інформацією, наданою ЗВО 

День 2 – 18 травня 2021 року (вівторок) 

9.30-10.30 
Робота з документами. Ознайомлення з 
інформацією, наданою ЗВО  

Члени експертної групи 

10.30-11.30 

Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП (фото 
звіт, відео звіт, онлайн звіт) 

Члени експертної групи; Перерва Петро Григорович, гарант ОП;  
особи, що безпосередньо відповідають за матеріально-технічне забезпечення ОП, 
зав. бібліотеки / репозитарієм: 
директор ННІ ЕММБ – Манойленко Олександр Володимирович; 
начальник бюро обчислювального центру ННI ЕММБ – Кодочигов Дмитро 
Олексійович; 
директор науково-технічної бібліотеки – Семененко Лариса Петрівна 

11.30-11.45 
Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.45-12.45 

Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи;  
завідувач аспірантури – Штефан Вікторія Володимирівна; 
директор ННІ ЕММБ – Манойленко Олександр Володимирович 
директор науково-технічної бібліотеки – Семененко Лариса Петрівна; 
начальник відділу кадрів – Акименко Дмитро Олексійович; 
керівник соціально-психологічної служби –Підбуцька Ніна Вікторівна; 
заступник керівника науково-дослідної частини – Кривобок Руслан Вікторович; 
керівник центру забезпечення якості освіти – Кошкаров Юрій Юрійович; 
керівник відділу міжнародних зв’язків – Гончаров Олександр Андрійович 

12.45-13.15 Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи 
13.15-14.15 Обідня перерва  

14.15-15.00 

Робота з документами Члени експертної групи; 
Перерва Петро Григорович, гарант ОП та науково-педагогічний персонал, що 
безпосередньо відповідають за зміст та якість ОП, а також викладають на цій 
програмі 

15.00-15.30 
Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП 

та представників адміністрації ЗВО) 

15.30-15.45 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.45-16.30 
Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.30-17.00 
Підведення підсумків резервної зустрічі. 
Робота з документами 

Члени експертної групи 

17.00-17.30 

Фінальна зустріч Члени експертної групи 
Перерва Петро Григорович, гарант ОП;  
в.о. ректора, проректор з наукової роботи – Марченко Андрiй Петрович; 
проректор з науково-педагогічної роботи – Хрипунов Геннадій Семенович; 



завідувач аспірантури – Штефан Вікторія Володимирівна; 
директор ННІ ЕММБ – Манойленко Олександр Володимирович 

17.30-18.00 Підсумкова зустріч експертної групи Члени експертної групи 
День 3 – 19 травня 2021 року (середа) 

9.00-18.00 
«День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 
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