
 
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у відділеному (дистанційному) режимі 
за спеціальністю 035 Філологія 

 освітньої програми «Українська мова та література» 
(ID у ЄДЕБО 31736) 

за першим рівнем вищої освіти (справа № 2096/АС-21) 
в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

з 17 по 19 січня 2022 року 
(відповідно до наказу Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти № 2040-Е від 13 грудня 2021 р.) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із закладом 
вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми із 
використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх етапів онлайн 
візиту. 

2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 
відеоконференціях. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених експертною групою, 
на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує онлайн-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 з використанням технічних засобів відеозв’язку.



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

День 1 – 17 січня 2022 р. 

08:45–9:00 Підготовка до зустрічі з гарантом Члени експертної групи Відеоконференція 
ZOOM 

09:00–09:40 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Ігнатьєва Світлана 
Євгенівна 
 

Відеоконференція 
ZOOM 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  
10:00–10:40 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО Члени експертної групи; 

гарант ОП – Ігнатьєва Світлана 
Євгенівна;  
ректор – Азюковський Олександр 
Олександрович ; 
перший проректор – Павличенко 
Артем Володимирович; 
проректор з науково-педагогічної, 
навчально-виховної роботи та 
перспективного розвитку – Трегуб 
Микола Володимирович; 
проректор з навчальної роботи – 
Хоменко Юрій Тимофійович; 
начальник відділу міжнародних 
зв’язків навчально-наукового центру 
міжнародного співробітництва – 
Ковров Олександр Станіславович 

Відеоконференція 
ZOOM 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1, 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 
 

 

11:00–11:40 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Ігнатьєва Світлана 
Євгенівна; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст та 
реалізацію обов’язкових компонентів 
ОП:  2 особи – циклу загальної 
підготовки: –  Зуєнок Ірина Іванівна 
(ОК- Іноземна мова професійного 
спрямування (англійська/ німецька/ 
французька);  
Рудік Олександр Миколайович(ОК-
Цивілізаційні процеси в українському 
суспільстві); 
2 особи – базових дисциплін циклу 
спеціальної підготовки: – Нестерова 
Ольга Юріївна (ОК-Латинська мова); 
Пазиніч Юлія Олександрівна (ОК-

Відеоконференція 
ZOOM 



 

 

Психологія); 
5 осіб – фахових освітніх компонентів 
циклу спеціальної підготовки: 
 Біляцька Валентина Петрівна (ОК 
Історія української літератури);  
Тараненко Ксенія Володимирівна (ОК 
Сучасна українська літературна 
мова, Соціолінгвістика)  
Цюп’як Ірина Костянтинівна (ОК 
Історія зарубіжної літератури);  
Саїк Аліна Володимирівна (ОК Сучасна 
українська літературна мова) 
Ромас Людмила Миколаївна (ОК 
Теорія літератури; Літературна 
критика). 

11:40–12:00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
 

 

12:00–13:00 Обідня перерва   
13:00–13:40 Зустріч 3 з академічним 

персоналом  
Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст та 
реалізацію вибіркових компонентів 
ОП (дисциплін, викладання яких 
здійснюється в 2021–2022 : 
Тараненко Ксенія Володимирівна;  
Саїк Аліна Володимирівна;  
Ромас Людмила Миколаївна; 
Луценко Валентина Іванівна; 
Цюп’як Ірина Костянтинівна; 
Ігнатьєва Світлана Євгенівна;  
директор Інституту гуманітарних і 
соціальних наук – Грищак Сергій 
Вікторович  

Відеоконференція 
ZOOM 

13:40–13:50 Підведення підсумків зустрічі 2 і 3 Члени експертної групи  
13:50 – 14:30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти  
Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти 1 курс і 2урсів 
– по 5 осіб з кожного курсу (у тому 
числі по 2 особи заочної форми 
навчання кожного курсу): 
Павленко Дар’я (гр.035-21 ІГСН) 
Щербина Руслана( староста гр.035-21 
ІГСН) 
Якименко Артем(гр.035-21 ІГСН) 
Завгородня Катерина(гр.035-21 ІГСН) 
Ялієва Аміна (гр.035-21з ІГСН); 
Братусь Валерія (староста гр.035-20 
ІГСН); 
Довга Вікторія (гр.035-20 ІГСН); 
Старишко Орина (гр.035-20 ІГСН); 
Веселова Віра (гр.035-20з ІГСН); 
Палаженко Юлія (гр.035-20з ІГСН). 

Відеоконференція 
ZOOM 



 

 

14:30–14:45  Підведення підсумків зустрічі 4, 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 
 

Відеоконференція 
ZOOM 

14:45–15:25 Зустріч 5 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти 3 і 4 курсів – 
по 5 осіб з кожного курсу (у тому числі 
по 2 особи заочної форми навчання 
кожного курсу): 
Чорна Олександра (гр.035-19 ІГСН), 
Чумаченко Артем (гр.035-19 ІГСН), 
Байдак Єлизавета (гр.035-19 ІГСН); 
Шварьова Анна (гр.035-19з ІГСН); 
Щербань Аліна (гр.035-19з ІГСН); 
Лобанова Владислава (гр.035-18 
ІГСН); 
Грецький Ярослав(гр.035-18 ІГСН); 
Доброуменко Ауріка(гр.035-18 ІГСН); 
Давідян Вікторія(гр.035-з ІГСН); 
Івасенко Дар’я (гр.035-18з ІГСН). 
 

Відеоконференція 
ZOOM 

15:25–15:45  Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи  
15:45–16:15 Відкрита зустріч  Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 
 

Відеоконференція 
ZOOM 

16:15–16:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи  
16:30–17:00 Зустріч 6 з представниками 

студентського самоврядування 
Члени експертної групи 
представники студентського 
самоврядування: 
– 1–2 особи від органу студентського 
самоврядування ЗВО –  
Мищенко Валерій  
Манукян Ангеліна;  
– 1–2 особи від органу студентського 
самоврядування Інституту –  
Буригін Богдан  
Лобанова Владислава  
– 1–2 особи від Первинної 
профспілкової організації студентів –  
Поліщук Олександр Борисович 
– представник Ради молодих вчених 
Олішевський Ілля Геннадійович – 
голова ради молодих вчених; 
Наукового товариства  Буригін Богдан 

 

17:00–17:15 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи; 
 

Відеоконференція 
ZOOM 

17:15–17:55 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи 
Роботодавці: 
Слобода Валентина Володимирівна – 
арт-директор Будинку мистецтва; 
Мартинова Світлана Миколаївна –  
старший науковий співробітник  

 



 

 

музею «Літературне Придніпров’я»  –  
відділу Дніпропетровського 
національного історичного музею 
імені Д.І. Яворницького; 
Пісоцька Тетяна Володимирівна –  
директор комунального закладу освіти  
«Навчально-виховний комплекс№130» 
Дніпровської міської ради;  
Зеленська Ліна –  журналістка, 
телеведуча, керівник проєктів каналу 
D1;  
Філатова Катерина Вікторівна – 
директор Іларіонівського ліцею;  
Омельченко Лариса Павліна – 
директор краєзнавчого музею ім. 
Олекси Коваля (м.Підгороднє). 
 

17:55–18:15 Підведення підсумків зустрічей 6 та 7 Члени експертної групи; 
 

 

День 2 – 18 січня 2022 р. 
09:00–9:40 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Ігнатьєва Світлана 
Євгенівна. 

Відеоконференція 
ZOOM 

9:40–10:00 Підведення підсумків огляду МТБ, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи  

10:00–10:40 Зустріч 8 з адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Керівник Відділу внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти – 
Яворська Олена Олександрівна; 
Керівник Служби внутрішнього аудиту 
–  Згерський Роман Анатолійович; 
Керівник Центру соціологічного 
аудиту – Колісник Лариса Олексіївна; 
Керівник навчально-методичного 
відділу – Заболотна Юлія 
Олександрівна, 
Заступник керівника Науково-
дослідної частини – Нікітенко Ігор 
Святославович , 
провідний інженер сектору науково-
технічної творчості молоді – Лубенець 
Тетяна Миколаївна , 
представники відділів міжнародної 
академічної мобільності і міжнародних 
проектів - Жабчик Катерина Сергіївна 

Відеоконференція 
ZOOM 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи  



 

 

11:00–11:40 Огляд ресурсів дистанційного 
навчання та інших IT-засобів, що 
використовуються в навчальній 
роботі та адмініструванні ЗВО 

Члени експертної групи; 
Фахівці відповідних відділів 
Казиміренко Олексій Володимирович -  
керівник інформаційного 
комп’ютерного комплексу 

Відеоконференція 
ZOOM 

11:40–12:00 Підведення підсумків огляду, 
підготовка до зустрічі 9 

 Члени експертної групи  

12:00–12:40 Зустріч 9 із сервісними 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Директор бібліотеки –  Онищенко 
Геннадій Анатолійович; 
завідувач зали гуманітарних та 
економічних видань – Недайвода 
Тетяна Олександрівна; 
Головний редактор журналу 
«Борисфен» –  Сухоніс Фідель 
Анатолійович; 
Керівник Інформаційно-аналітичного 
центру – Григор’єва Ірина Павлівна ; 
Керівник Інституту гуманітарних 
проблем –Первий Геннадій Леонідович; 
начальник відділу міжнародних 
зв’язків навчально-наукового центру 
міжнародного співробітництва – 
Ковров Олександр Станіславович;  
Керівник соціально-психологічної 
служби – Родіна Євгенія Дмитрівна; 
Профком  –  Поліщук Олександр 
Борисович 

Відеоконференція 
ZOOM 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи  
13:00–14:00 Обідня перерва   
14:00–14:40 Резервна зустріч / робота з 

документами 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч; 

Відеоконференція 
ZOOM 

14:40–15:00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи  

15:00–15:40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
адміністрація ЗВО; 
гарант – Ігнатьєва Світлана 
Євгенівна;  
ректор – Азюковський Олександр 
Олександрович ; 
перший проректор – Павличенко 
Артем Володимирович; 
проректор з науково-педагогічної, 
навчально-виховної роботи та 
перспективного розвитку – Трегуб 
Микола Володимирович; 
проректор з навчальної роботи – 
Хоменко Юрій Тимофійович; 

Відеоконференція 
ZOOM 



 

 

15:40–16:00 Підведення підсумків фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи  

16:00–18:00 Робота з документами Члени експертної групи  
День 3 – 19 січня 2022 р. 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи  
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