
 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю «022 Дизайн» за першим рівнем вищої освіти освітньої програми «Дизайн» (ID у ЄДЕБО 

25740) за справою № 0099/АС-22 у Харківському національному університеті міського господарства імені 
О.М. Бекетова 24.02. 2022 – 26.02.2022 

 

 

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 само оцінювання. 

 
 
3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (24.02.2022) 
08.45–09.00 Організаційна нарада експертної групи Члени експертної групи: 

Матоліч Ірина Яремівна; 
Тобілевич Галина Миколаївна; 
Журавель-Змєєва Лілія Сергіївна. 

09.00–09.30 Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи;  
Вергунова Наталія Сергіївна (гарант ОП). 

09.30–09.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

09.45–10.15 Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 
Бабаєв Володимир Миколайович (ректор, 
проф., д. наук з держ. упр.); 
Стадник Григорій Васильович (перший 
проректор, проф., к. екон. н.); 
Рищенко Тетяна Дмитрівна (директор ННІ 
АДОМ, к. т. н., проф.); 
Вергунова Наталія Сергіївна (гарант ОП); 
Вергунов Сергій Віталійович (зав. кафедри 
«Дизайну та інтер’єру», к. мист., проф.). 



10.15–10.45 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

10.45–11.45 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
Бойко Світлана Миколаївна; 
Кондратьєв Андрій Валерійович; 
Голіус Валентин Анатолійович; 
Зінченко Андрій Георгійович; 
Левадний Олександр Миколайович; 
Морська Олександра Олександрівна; 
Радченко Алла Олександрівна; 
Стадник Денис Юрійович; 
Стонога Дар'я Володимирівна; 
Шевченко Кирило Сергійович. 

11.45–12.15 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи. 
12.15–13.15  

Обідня перерва 
13.15–13.30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи. 
13.30–14.40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
освітній програмі, що акредитується: 
Комм Дарина Дмитрівна (1 курс) 
Кулик Анастасія Євгенівна (1 курс) 
Єремєєва Вікторія Миколаївна (2 курс) 
Дем’янюк Надія Євгеніївна (2 курс) 
Нікітченко Анна Андріївна (2 курс) 
Михальова Яна Володимирівна (3 курс) 
Наріжна Інна Володимирівна (3 курс) 
Тітова Тетяна Олексіївна (3 курс) 
Дяденчук Лілія Володимирівна (4 курс) 
Ус Крістіна Андріївна (4 курс) 
Дейнеко Христина Сергіївна (4 курс) 
Мандрієвська Анастасія Сергіївна (4 курс). 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

15.00–16.00 Зустріч 5 Огляд матеріально-технічної бази, Члени експертної групи; 



що використовується під час реалізації освітньої 
програми 
 

Вергунова Наталія Сергіївна (гарант ОП); 
Допоміжний персонал: 
Коляда Ігор Ігорович (асистент кафедри 
«Д3D»); 
Євсюкова Надія Олександрівна (директор 
бібліотеки); 
Дейнеко Христина Сергіївна (здобувачка); 
Іванова Лілія Миколаївна (директор 
студентського містечка). 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи. 
16.30–17.15 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
Клименко Олександр Васильович (директор 
меблевої компанії «Kubis»); 
Курило Ігор Ігорович (директор салонів 
«DOCTOR SVET» та «DOCTOR SON»); 
Ірклієнко Тимофій Вікторович (директор 
підприємства «Timirsun»); 
Звенігородський Леонід Анатолійович 
(арт-директор ТОВ «Футура-прінт»). 

17.15–17.45 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи. 
День 2 – (25.02.2022) 

09.00–09.30 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи. 
09.30–10.30 Зустріч 7 з адміністративним персоналом та з 

допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами  
 

Члени експертної групи; 
Рославцев Дмитро Миколайович 
(начальник Навчально-методичного відділу, 
доц., к. техн. н.); 
Романенко Оксана Борисівна (начальник 
відділу кадрів); 
Угоднікова Олена Ігорівна (голова профкому 
студентів); 
Стряпкова Наталія Леонідівна (начальник 
планово-фінансового відділу); 
Євсюкова Надія Олександрівна (директор 
бібліотеки); 
Воронько Віталій Володимирович 



(відповідальний секретар приймальної комісії); 
Осінська Марія Сергіївна (директор Центру 
міжнародної діяльності та освіти); 
Романенко Сергій Вікторович (головний 
інженер). 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

11.00–11.40 Зустріч 8 із представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Представники студентського самоврядування та 
студентського сенату: 
Рудь Дарина Віталіївна (голова 
Студентського сенату Університету, студентка 4 
курсу ННІ ЕіМ); 
Бабенко Микита Віталійович (голова 
Студентського сенату ННІ АДОМ, студент 2 курсу 
ННІ АДОМ); 
Конотопський Владислав Євгенович 
(заступник голови Студентського сенату з 
соціально-правових питань та якості освіти, 
студент 3 курсу ННІ ЕІТІ); 
Жмурко Євгенія Андріївна (член комітету з 
соціально-правових питань та якості освіти, 
студентка 2 курсу ННІ АДОМ). 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи. 
12.00–13.00 Обідня перерва 

 
13.00–13.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи. 
13.30–14.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 
14.00–14.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи. 

14.30–15.00 Відкрита зустріч  Члени експертної групи; 
всі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гарантів освітніх програм та представників 
адміністрації ЗВО). 

15.00–15.30 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи. 
15.30–16.10 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Бабаєв Володимир Миколайович (ректор, 



проф., д. наук з держ. упр.); 
Стадник Григорій Васильович (перший 
проректор, проф., канд. екон. наук); 
Рищенко Тетяна Дмитрівна (директор ННІ 
АДОМ, к. т. н., проф.); 
Вергунова Наталія Сергіївна (гарант ОП); 
Вергунов Сергій Віталійович (зав. кафедри 
«Дизайну та інтер’єру», канд. мист., проф.). 

16.10–16.40 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи. 
День 3 – (26.02.2022) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


