
 

 
 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» у 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського» у віддаленому (дистанційному) режимі 

 

1. Призначення та статус цієї програми Ця програма є документом, що фіксує спільний 

погоджений план роботи експертної групи у Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (далі – НТУ «КПІ») під час 

акредитаційної експертизи освітньої програми у віддаленому (дистанційному) режимі, а також умови 

її проведення. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НТУ «КПІ», так і для експертної групи. 

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою сторін (як експертної групи, так і НТУ 

«КПІ»).  

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. НТУ «КПІ» під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі (із використанням технічних засобів відеозв’язку) забезпечує онлайн-участь визначених фокус- 

груп у зустрічах із експертною групою (без фізичної присутності у закладі).  

2.2. НТУ «КПІ» забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту експертної групи під час 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.  

2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими (крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою), на них не можуть бути присутні працівники НТУ «КПІ» та інші особи.  

2.4. НТУ «КПІ» забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі для кожної 

зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими, на них не можуть бути 

присутніми особи, які не запрошені 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 здійснення акредитаційної 

експертизи. Експертна група повідомляє про це НТУ «КПІ» у розумні строки; НТУ «КПІ» має вжити 

розумних заходів, аби забезпечити онлайн-участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч. НТУ «КПІ» зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

час і місце проведення такої зустрічі.  

2.7. НТУ «КПІ» під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі надає на запит експертної групи (без фізичної присутності експертів у закладі) всі необхідні 

матеріали із застосуванням засобів дистанційного зв’язку.  

2.8. Контактною особою від НТУ «КПІ» з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції із використанням 

технічних засобів відеозв’язку. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або членом 

експертної групи за узгодженням) та після закінчення експертизи передаються до секретаріату 

Національного агентства.  

Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 03056, м.Київ-56, проспект 

Перемоги, 37. 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 14 липня 2021р. 

08.30-08.45 Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи: 

керівник – Смачило Валентина Володимирівна, 

Гражевська Надія Іванівна, Кирилюк Оксана Василівна,  

гарант ОП Войтко Сергій Васильович,  

контактна особа з технічного персоналу  

08.45-09.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09.00-09.30 Онлайн зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи,  

гарант ОП: завідувач кафедри міжнародної економіки Войтко С.В.  

Перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Якименко Ю.І.; 

Проректор з навчальної роботи Мельниченко А.А.; 

Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко О.А.; 

Декан факультету менеджменту та маркетингу Кравченко М.О. 

09.30-09.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

09.45-10.30 Онлайн зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи, 

НПП, що викладають обов’язкові  

та вибіркові компоненти на ОНП 

Войтко С.В., Мартиненко В. П., Капустян В. О., Крейдич І. М., Новіков Б. В., 

Сімкова І. О., Корогодова О. О. 

10.30-10.40 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

10.40-11.40 Онлайн зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи, 

здобувачі вищої освіти за ОНП: 

аспіранти 2017 р.н. – Круцяк М. О., Мажара Г. А., Усик В. О.;  2018 р.н. – 

Замрій А. М., Змітрович Д. Д., Легеза Н. В.;  2019 р. – Кравчук В. В., Круш П. 

П.;  2020 р. – Ківа А. А., Кононенко О. В.  

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

12.00-12.30 Онлайн зустріч 4 з науковими керівниками Члени експертної групи,  

наукові керівники здобувачів: Войтко С.В., Гавриш О.А., Фартушний І. Д., 

Капустян В. О., Круш П.В., Мартиненко В. П.,  

12.30-12.40 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

12.40-13.40 Обідня перерва  

13.40-13.50 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

13.50-14.20 Онлайн зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи, 

представники: 



 Голова Ради молодих вчених Васильєв Г.С.; 

Голова НТСА Серга А. В.; 

Заступник голови НТСА Пушик С.О.; 

Голова профкому студентів Степанюк І.В.; 

Голова відділу якості освіти Студентської Ради Сомчинський Б.Ю. 

14.20-14.30 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

14.30-15.00 Онлайн зустріч 6 з випускниками аспірантури Члени експертної групи. 

випускники аспірантури, 

здобувачі, які завершили освітню та наукову складову ОНП (набір 2016 р.). 

Покрас О.С., Гавриш Ю.О., Мажара Г.А., Ситайло У.В. 

15.00-15.10 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.10-15.40 Відкрита онлайн зустріч Члени експертної групи, 

усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО). 

УВАГА! Необхідно оприлюднити цю інформацію 

 в якості оголошення на сайті ЗВО  

15.40-15.50 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

15.50-16.30 Онлайн зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи. 

Начальник навчально-організаційного управління Білецький О.А.;  

Начальниця відділу навчально-виховної Хижняк Т.А.; 

Начальник відділу аспірантури та докторантури Дмитрієва О.І.; 

Начальник відділу атестації НПП Яблонський П.М.  

Директорка департаменту інновацій та трансферу технологій Юрчишин О.В.; 

Заступник декана ФММ Фартушний І.Д. 

16.30-17.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

17.00-18.00 Робота з документами  Члени експертної групи 

(Документи надсилаються на електронну пошту та/або Систему НА та/або 

надаються конкретні посилання) 

День 2 – 15 липня 2021р. 

08.30-08.45 Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Члени експертної групи,  

гарант ОП,  

контактна особа з технічного персоналу 

08.45-09.45 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час 

реалізації ОНП з використанням засобів дистанційного зв’язку 

(робота системи Moodle на платформі  Sikorsky Distance, 

Члени експертної групи, 

гарант ОП, технічний помічник 



електронний Campus, перевірка на антиплагіат, рейтинг 

викладачів та ін.) та відеороликів, що представлені на сайті  

09.45-10.00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

10.00-10.40 Онлайн зустріч 8 із працівниками допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи,  

Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко О.А.; 

Відповідальний секретар приймальної комісії Мураховський С.А., 

Начальниця планово-фінансового відділу Броницька М.В.; 

Вчений секретар Наукової бібліотеки Барабаш С.І.  

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

11.00-12.30 Онлайн зустріч 9 з гарантом та групою забезпечення ОНП Члени експертної групи, 

гарант ОНП Войтко С.В., 

розробники ОНП: Мартиненко В.П., Крейдич І.М., Круш П.В., Капустян В.О. 

12.30-12.45 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

12.45-13.45 Обідня перерва  

13.45-14.00 Підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 

14.00-14.30 Онлайн зустріч 10 з роботодавцями Члени експертної груп, 

представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОНП.  

14.30-14.45 Підведення підсумків зустрічі 10 та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

14.45-15.45 Резервна онлайн зустріч Члени експертної групи, 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч  

15.45-16.15 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.15-17.00 Фінальна онлайн зустріч Члени експертної групи;  

гарант ОП, 

Перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Якименко Ю.І.; 

Проректор з навчальної роботи Мельниченко А.А.; 

Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко О.А.; 

Декан факультету менеджменту та маркетингу Кравченко М.О. 

17.00-18.00 Робота з документами Члени експертної групи  

(Документи надсилаються на електронну пошту та/або Систему НА та/або 

надаються конкретні посилання) 

День 3 – 16 липня 2021р. 

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

робота з документами 

Члени експертної групи 

 


