
Програма акредитаційного он-лайн візиту до Національного технічного університету 
«Дніпровська політехніка» 

за освітньою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» ЄДЕБО 29466 
членами експертної групи Національного агентства забезпечення якості вищої освіти у складі: 

Нєнно І.М., Трегубов О.С., Кирилюк О.В. 
 

Час Он-лайн зустріч  
(відеоконференція www.zoom.us) 

Учасники 

1000 – 1030 
(18.05.2020) 

Пробна відеоконференція  
 

Члени експертної групи, гарант програми, представник секретаріату 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 
 

День 1 – 20.05.2020 р. (середа) 
1000 – 1030 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

 
 

Члени експертної групи; Азюковський Олександр Олександрович, 
перший проректор; Трегуб Микола Володимирович, проректор з 
науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного 
розвитку; Заболотна Юлія Олександрівна, начальник навчально-
методичного відділу, член Ради забезпечення якості освітньої 
діяльності; Бардась Артем Володимирович,  декан факультету 
менеджменту Вагонова Олександра Григорівна, завідувач кафедри 
прикладної економіки, підприємництва та публічного управління; 
Шаповал Вадим Анатолійович, гарант освітньої програми; 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

   
1030 – 1100 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
1100 – 1140 Зустріч 2 з академічним персоналом 

 
 

Члени експертної групи; Шаповал Вадим Анатолійович, гарант ОП, 
члени проєктної групи, науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі: Вагонова Олександра Григорівна, член 
проектної групи, завідувач кафедри; Романюк Наталія Миколаївна, 
член проектної групи; доцент; Болдуєв Михайло Валентинович, 
професор кафедри; Тимошенко Любов Вікторівна, доцент кафедри; 
Касьяненко Лілія Володимирівна, доцент кафедри; Кабаченко 
Дмитро Васильович, доцент кафедри; Горпинич Олександр 
Володимирович, доцент кафедри; Літвінов Юрій Ігорович, асистент 
кафедри; представник Національного агентства забезпечення якості 

http://www.zoom.us/


вищої освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

1140 – 1200 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

   
1200–1240 Зустріч 3 зі здобувачами освіти 

 
 

Члени експертної групи; здобувачі освіти, представник 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, 
представник секретаріату Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти 
 

1240–1300 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
   

День 2 – 21.05.2020 р. (четвер) 
1000–1030 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
 
 

Члени експертної групи; гарант ОП Шаповал Вадим Анатолійович, 
представник секретаріату Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти -  обговорення фото та відео оглядів. 

1030–1100 Підготовка до відкритої зустрічі  Члени експертної групи 
   
1100–1130 Зустріч 4 Відкрита зустріч 

Ідентифікатор конференції Zoom: 774 1926 0695 
Пароль: 2020 
 
 
 

Члени експертної групи; представник секретаріату Національного 
агентства забезпечення якості вищої освіти; усі бажаючі 
стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати 
попередні зустрічі  
 

1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

   
1200–1240 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування 
 
 

Члени експертної групи; представники студентського 
самоврядування, які відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти: Сорока Вадим, 
представник студентського самоврядування університету; Бутенко 
Аліса, голова студентського самоврядування факультету 
менеджменту; Антоненко Максим, представник студентського 
самоврядування факультету менеджменту, представник 
Національного агентства забезпечення якості вищої освіти, 
представник секретаріату Національного агентства забезпечення 



якості вищої освіти 
 

1240–1300 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

   
1500–1540 Зустріч 6 з роботодавцями 

 
 

Члени експертної групи; представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Нестерова Людмила Григорівна, віце-президент Дніпропетровської 
торгово-промислової палати; Дацько Тетяна Федорівна, начальник 
управління регіональної політики Дніпропетровської обласної ради; 
Журба Ірина Сергіївна, директор Товарної біржі «Європейська»; 
Вергун Людмила Михайлівна, начальник управління поширення 
інформації та комунікацій Головного управління статистики у 
Дніпропетровській області; Кириченко Олена Олександрівна, 
заступник начальника управління поширення інформації та 
комунікацій - начальник відділу поширення інформації та зовнішніх 
комунікацій Головного управління статистики у Дніпропетровській 
області; представник Національного агентства забезпечення якості 
вищої освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
   
1630–1700 Фінальний брифінг  

 
 

Члени експертної групи; Азюковський Олександр Олександрович, 
перший проректор; Трегуб Микола Володимирович, проректор з 
науково-педагогічної, навчально-виховної роботи та перспективного 
розвитку; Бардась Артем Володимирович,  декан факультету 
менеджменту; Вагонова Олександра Григорівна, завідувач кафедри 
прикладної економіки, підприємництва та публічного управління; 
Шаповал Вадим Анатолійович, гарант освітньої програми; 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти, представник секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 
 

День 3 – 22.05.2020 р. (п’ятниця) 
100-1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


