
Програма виїзду

ПРОГРАМА

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

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 самооцінювання.

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному форматі.



3. Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники

День 1 – 02.03.2022

09.00–

09.15

Організаційна зустріч з гарантом ОП

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Гарант ОП – завідувач кафедри, Оленіна Олена

Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор.

09.15–

09.30

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи

09.30–

10.00

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Гарант ОП – завідувач кафедри, Оленіна Олена
Юріївна, доктор мистецтвознавства, професор;
Ректор – Бабаєв Володимир Миколайович, доктор
наук з державного управління, професор;
Перший проректор – Стадник Григорій Васильович,
кандидат економічних наук, професор;
Керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП –

Директор ННІ АДОМ Рищенко Тетяна Дмитрівна,
кандидат технічних наук, доцент.

10.00–

10.30

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи

10.30–

11.00

Зустріч 2 з академічним персоналом

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Члени експертної групи;

Гарант ОП – завідувач кафедри, Оленіна Олена

Юріївна, д. мист., професор;



Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Новожилова Марина Володимирівна, д. ф-м. н.,

професор;

Чирва Олена Челюскінівна, к. пед. н., доцент;

Підлісна Ольга Вікторівна, к. мист., доцент;

Сосницький Юрій Олександрович, к. мист., доцент;

Пічугіна Юлія Олександрівна, к. н. із соц. ком., ст.

викл.;

Бойко Світлана Миколаївна, ст. викл.;

Стадник Денис Юрійович, асистент.

11.00-1

1.30

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи

11.30–1

2.00

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:

Клюєва Софія (1 рік);

Дюбіна Надія (1 рік);

Середа Єлізавета (1 рік);

Міщенко Вікторія (2 рік)

Сєліхова Дар’я (2 рік);

Таліпова Катерина (3 рік);

Брага Валерія (3 рік);

Слесік  Денис (4 рік);

Шаправська Вікторія (4 рік).

12.00–

12.30

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи

12.30-1

3.00

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

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;

Батуревич Діна Дмитрівна – староста групи ОМ

2019-1, студентка 3 курсу ННІ АДОМ.

Пилипенко Софія Юріївна -  староста групи ОМ

2020-1, студентка 2 курсу ННІ АДОМ.

13.00–

13.30

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи

13.30-1

4.00

Обідня перерва

14.00-1

4.30

Зустріч 5 з роботодавцями

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Ушно Ірина – директорка поліграфічної компанії

«Логопринт»;

Денисов Андрій – приватний підприємець;

Ярова Віра – головний зберігач фондів Харківського

художнього музею;

Мацкієвський Максим – керівник фірми «IT Xlux».

14.30-1

5.00

Підведення підсумків зустрічі 5  і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи

15.00–

15.30

Зустріч 6 із адміністративним персоналом і допоміжними

(сервісними) структурними підрозділами

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Начальник Навчально-методичного відділу –

Рославцев Дмитро Миколайович, кандидат

технічних наук, доцент;

Начальник відділу кадрів – Романенко Оксана

Борисівна; 

Директор Центру міжнародної діяльності та освіти –

Осінська Марія Сергіївна.

Директор бібліотеки – Євсюкова Надія

Олександрівна

Романенко Сергій Вікторович (головний інженер).



15.30–1

6.00

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи

16.00 -

18.00

Робота з документами Члени експертної групи

День 2 – 03.03.2022

09.30–

10.15

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час

реалізації ОНП

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Гарант ОП – завідувач кафедри, Оленіна Олена

Юріївна, д. мист., професор;

Сосницький Юрій Олександрович, к. мист., доцент;

Стадник Денис Юрійович, асистент;

Пічугіна Юлія Олександрівна, к. н. із соц. ком., ст.

викл.;

Підлісна Ольга Вікторівна, к. мист., доцент;

Пилипенко Софія – здобувач.

Іванова Лілія Миколаївна (директор студентського

містечка).

10.15–1

0.30

Підведення підсумків зустрічі  і підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи

10.30–

11.00

Відкрита зустріч

https://us04web.zoom.us/j/73470693752?pwd=KT2fJpqvYnaB
4PkXZsQ_CQvIXWHMfq.1

Meeting ID: 734 7069 3752

Passcode: 2022

Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта

ОП та представників адміністрації ЗВО).



11.00-1

1.30

Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи

11.30–1

2.00

Резервна зустріч

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

12.00-1

2.30

Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи

12.30-1

3.00

Фінальна зустріч

https://us04web.zoom.us/j/7928536887?pwd=bisrU29DNGNB
STNNUGJYUkwyVUJXZz09

Meeting ID: 792 853 6887

Passcode: 2020

Члени експертної групи;

Гарант ОП – завідувач кафедри, Оленіна Олена

Юріївна, д. мист., професор;

Ректор – Бабаєв Володимир Миколайович, доктор

наук з державного управління, професор;

Перший проректор – Стадник Григорій Васильович,

кандидат економічних наук, професор;

Керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП –

Директор ННІ АДОМ Рищенко Тетяна Дмитрівна,

кандидат технічних наук, доцент.

12.30 -

18.00

Робота з документами Члени експертної групи

День 3 – 04.03.2022

09.00–

18.00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи


