ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
у віддаленому (дистанційному) режимі
в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»
за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка»
(ID у ЄДЕБО 37492)
за третім рівнем вищої освіти
з 16.11.2020 р. по 18.11.2020 р.

1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних
засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для
закладу вищої освіти (далі – 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. Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів відеозв’язку
є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. На них не можуть бути
присутніми особи, що не запрошені на конкретну зустріч відповідно до розкладу.
2.2. ЗВО забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп та присутність усіх осіб,
визначених у розкладі для кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку
(програми ZOOM), у погоджений час.
2.3. У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч із використанням технічних
засобів відеозв’язку, 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.
2.4. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч із використанням технічних
засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу
за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі (лінк на відкриту
зустріч заздалегідь ЗВО публікує на сайті) .
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної
експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою
програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 (16.11.2020 р.)
9:15–9:30
9:30–9:45

9:45–10:00
10:00–10:30

10:30–11:00
11:00–11:45

11:45–12:00
12:00–13:00

Підготовка до організаційної зустрічі з Члени експертної групи
гарантом ОП
Пробна відеоконференція (перевірка Члени експертної групи:
готовності учасників, якості звуку, Григорук Павло Михайлович;
Вдовенко Наталія Михайлівна,
зображення тощо)
Чийпеш Наталія Миколаївна
гарант ОП Пилипенко Юрій Іванович
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з керівником та менеджментом Члени експертної групи;
ЗВО
гарант ОП Пилипенко Юрій Іванович;
ректор Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка» Півняк Геннадій Григорович;
перший проректор Азюковський Олександр Олександрович;
проректор з наукової роботи Бешта Олександр Степанович;
завідувачка аспірантури та докторантури Колісник Лариса
Олексіївна;
директор Навчально-наукового інституту економіки Бардась
Артем Володимирович
Підведення підсумків зустрічі 1 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з науковими керівниками
Члени експертної групи;
Наукові керівники:
Вагонова Олександра Григорівна;
Шаповал Валентина Михайлівна;
Чуріканова Олена Юріївна.
Підведення підсумків зустрічі 2 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:
Мусаєва Нігар Муган кизи, 1-й рік навчання;
Базилюк Костянтин Володимирович, 2-й рік навчання;
Горбунов Родіон Олександрович, 3-й рік навчання;
Водоп'ян Артем Вікторович, 3-й рік навчання;
Варфоломєєв Микита Олександрович, 3-й рік навчання;
Госалов Сергій Анатолійович, 4-й рік навчання;

13:00–13:15
13:15–14:15
14:15–14:30
14:30–15:15

Підведення підсумків зустрічі 3
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4з академічним персоналом

15:15–15:30

Підведення підсумків
підготовка до зустрічі 5
Відкрита зустріч

15:30–16:15
16:15–16:30
16:30–17:00

17:00–17:15
17:15–18:15

зустрічі

Бєклєшов Денис Олександрович, 4-й рік навчання.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
науково-педагогічні
працівники,
що
безпосередньо
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають
на цій програмі:
Дичковський Роман Омелянович;
Сдвижкова Олена Олександрівна;
Ісакова Марія Леонідівна;
Шабанова Юлія Олександрівна;
Гнатушенко Володимир Володимирович;
Вагонова Олександра Григорівна;
Пилипенко Юрій Іванович.
4

і
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО)

Підведення підсумків відкритої зустрічі і
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з представниками Ради Члени експертної групи;
молодих
вчених
і
студентського представники Ради молодих вчених
самоврядування
голова Ради молодих вчених Дeревягіна Наталія Іванівна;
голова Ради навчально-наукового Інституту економіки
Макурін Андрій Андрійович;
член Ради молодих вчених Букрєєва Дар’я Сергіївна
представник аспірантів у Вченій раді університету Архипенко
Тетяна Анатоліївна
Підведення підсумків зустрічі 5 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6з роботодавцями
Члени експертної групи;
представники роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:
Амоша Олександр Іванович, директор Інституту економіки
промисловості НАН України
Дацько Тетяна Федорівна, начальник управління регіональної
політики та взаємодії з органами місцевої влади виконавчого
апарату Дніпропетровської обласної ради, заступник голови
постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань

18:15–18:30

науки, освіти, сім’ї та молоді;
Вергун Людмила Михайлівна, начальник управління
поширення інформації та комунікації Головного управління
статистики у Дніпропетровській обл.;
Азюковський Олександр Олександрович, перший проректор
НТУ «Дніпровська політехніка»;
Нестерова Людмила Григорівна, віце-президент Торговопромислової палати по Дніпропетровській обл.
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 6

День 2 (17.11.2020 р.)
09:00–10:00

10:00–10:15
10:15–11:00

11:00–11:15
11:15–12:00

Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП
відеодемонстрація
роботи
здобувачів
вищої освіти в Moodle
Підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7із адміністративним персоналом

Члени експертної групи;
гарант ОП
відповідальна особа за адміністрування роботи аспірантів в
Moodle Казимиренко Олексій Володимирович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
проректор з наукової роботи, керівник науково-дослідної
частини Бешта Олександр Степанович;
завідувачка аспірантури та докторантури Колісник Лариса
Олексіївна;
керівник сектору науково-технічної творчості молоді Лубенець
Тетяна Миколаївна;
представник структурного підрозділу, відповідального за
забезпечення
якості
освіти
Павлюченко
Артем
Володимирович;
начальник відділу міжнародних проектів Жабчик Катерина
Сергіївна;
начальник навчально-методичного відділу Заболотна Юлія
Олександрівна;
керівник Центру розвитку підприємництва «Бізнес-інкубатор»
Букрєєва Дар’я Сергіївна
і Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 7
підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8із допоміжними (сервісними) Члени експертної групи;
структурними підрозділами
керівник або представник відділу кадрів Шевчук Олена
Володимирівна;
керівник навчального відділу Заболотна Юлія Олександрівна;
представник центру соціально- психологічної служби Родіна
Євгенія Дмитрівна;

12:00–12:30
12:30–13:30
13:30–14:00
14:00–15:00
15:00–15:15
15:15–16:15

16:15–16:30
16:30–17:00

Підведення підсумків зустрічі 8
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

начальник служби внутрішнього аудиту Згерський Роман
Анатолійович;
керівник бібліотеки Онищенко Генадій Анатолійович
Члени експертної групи

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі, Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 9
Зустріч 9 з випускниками ОП
Члени експертної групи;
випускники ОП попередніх років:
Аржевічев Дмитрій Вікторович;
Нечепуренко Микита Олександрович
Підведення підсумків зустрічі 9
Члени експертної групи
Фінальна зустріч
Члени експертної групи;
ректор Національного технічного університету «Дніпровська
політехніка» Півняк Геннадій Григорович;
перший проректор Азюковський Олександр Олександрович;
проректор з науково-педагогічної, навчально-виховної роботи
та перспективного розвитку Трегуб Микола Володимирович;
гарант ОП Пилипенко Юрій Іванович.

День 3 (18.11.2020 р.)
09:00–18:00

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

