
 
 

Примірна програма виїзду 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відео зв’язку 
 

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 Сумському державному університеті за 
спеціальністю 051 «Економіка» ОП «Економіка» за третім рівнем вищої освіти. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час 

проведення 

Назва заходу Учасники Тривалість  

(без 

урахування 

налаштування 

технічних засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення** 

21.09.2020 р. 

9.40-10.00 Організаційна зустріч 

експертів 

Члени експертної групи 

 

20 хвилин відеоконференція 

10.00-10.30 Зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 

 

гарант ОП: Кубатко Олександр 

Васильович. 

30 хвилин відеоконференція 

10.30-11.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку  

(за потребою) 

11.00-11.40 Зустріч 1. Зустріч з 

адміністрацією та 

представниками окремих 

структурних підрозділів 

Члени експертної групи; 

 

перший проректор: Карпуша Василь 

Данилович; 

проректор з наукової роботи: 

Чорноус Анатолій Миколайович; 

начальник НДЧ: Курбатов Денис 

Ігорович; начальник Центру 

забезпечення якості вищої освіти: 

Люта Ольга Василівна;  

керівник Групи організації 

міжнародного академічного 

співробітництва: Костюченко Надія 

Миколаївна; 

директор департаменту по роботі з 

персоналом та підготовці науково-

40 хвилин відеоконференція 



педагогічних кадрів: Циганюк 

Дмитро Леонідович;  

керівник групи сприяння академічній 

доброчесності: Артюхов Артем 

Євгенович;  

начальник Навчально-методичного 

відділу: Криклій Олена Анатоліївна;  

завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та бізнес-

адміністрування: Карінцева 

Олександра Іванівна; 

гарант програми: Кубатко Олександр 

Васильович.  

 

11.40-12.00 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку 

(за потребою) 

12.00-12.40 Зустріч 2. Зустріч зі 

здобувачами освіти та 

представником 

студентського 

самоврядування 

члени експертної групи; 

 

здобувачі освіти, які навчаються на 

ОП (не більше 10 здобувачів): 

Ігнатченко Анастасія Сергіївна, 

Срібрянець Юлія Сергіївна, Треус 

Алла Анатоліївна,  Федина Світлана 

Миколаївна, Миненко Сергій 

Володимирович, Кушнерьов 

Олександр Сергійович, Колотіліна 

Олена Василівна, Трипольська 

Тетяна Геннадіївна, Пономаренко 

Оксана Сергіївна, Овчаренко 

Володимир Олексійович; 

  

40 хвилин відеоконференція 

https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/o8xB9iwH


Голова Наукового товариства 

студентів (слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

СумДУ Солодовніков Сергій 

Миколайович 

 

12.40-13.00 Підведення підсумків 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку  

(за потребою) 

13.00-14.00 Перерва    

14.00-14.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку 

(за потребою) 

14.30-15.10 Зустріч 3. Зустріч з 

викладацьким складом 

члени експертної групи;  

 

гарант ОП: Кубатко Олександр 

Васильович; 

члени робочої проектної групи:  

Кузьменко Ольга Віталіївна, Сотник 

Ірина Миколаївна, Карінцева 

Олександра Іванівна; 

 

 науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі, наукові 

керівники здобувачів освіти (не 

більше 10 осіб):  Мельник Леонід 

Григорович, Мальована Ніна 

Володимирівна,  

40 хвилин відеоконференція 



Лук’янихін Вадим Олександрович, 

Люльов Олексій Валентинович, 

Купенко Олена Володимирівна,  

Сабадаш Віктор Володимирович, 

Бойко Антон Олександрович, 

Петрушенко Юрій Миколайович, 

Костюченко Надія Миколаївна. 

 

15.10-16.00 Підведення підсумків 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку 

(за потребою) 

 

16.00-16.30 Підготовка до зустрічі 4    

16.30-17.00 Зустріч 4. Зустріч із 

стейкхолдерами 
члени експертної групи; 

представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості 

ОП: директор ТОВ «Роад 

Констракшн», к.е.н., Макарюк 

Олексій Васильович; фінансовий 

директор ТОВ «РОМАНОФ 

ЛТД»,  к.е.н., Романюк С.О.; ФОП 

Горобченко Д.В.,  к.е.н. Горобченко 

Денис Володимирович; начальник 

планово-економічного відділу ТОВ 

«Авіс Украгро» Некрутенко Олена 

Вікторівна; заступник начальника 

планово-економічного управління 

АТ «Сумське НВО Карпичев Ілля 

Олександрович; операційний 

директор компанії Apptimized 

30 хвилин відеоконференція 



Operations, к.е.н., Домбровський 

Владислав Сергійович та інші. 

 

17.00-18.00 Підведення підсумків 

зустрічі 4, підготовка до 

другого дня акредитації 

Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку 

(за потребою) 

22.09.2020 р. 

9.30-10.00 Організаційна зустріч 

експертів 

Члени експертної групи 

 

30 хвилин відеоконференція 

10.00-13.00 Ознайомлення з 

матеріально-технічною  

базою 

члени експертної групи: 

гарант ОП: Кубатко Олександр 

Васильович; відповідальні за 

інформаційні технології кафедри 

Харченко Микола Олексійович, 

Вороненко В’ячеслав Ігорович. 

 

 Фотозвіт, відеозвіт,  

експерт Медвідь В.Ю. 

працює в ЗВО 

13.00-14.00 перерва    

14.00-15.00 Підведення підсумків Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку 

(за потребою) 

15.00-15.30 Відкрита зустріч Усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

30 хвилин відеоконференція 

15.30.-16.00 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

 

 Робота з 

документами, 

спілкування експертів 

засобами зв’язку 

(за потребою) 

16.00-16.40 Резервна зустріч Особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч (за потребою) 

40 хвилин відеоконференція 



16.40-17.00 Підготовка до фінального 

брифінгу 

   

17.00-17.30 Фінальний брифінг члени експертної групи; 

перший проректор: Карпуша Василь 

Данилович; 

гарант: ОП Кубатко Олександр 

Васильович;  

 керівник структурного підрозділу: 

завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та бізнес-

адміністрування Карінцева 

Олександра Іванівна; 

 директор департаменту по роботі з 

персоналом та підготовці науково-

педагогічних кадрів: Циганюк 

Дмитро Леонідович. 

30 хвилин відеоконференція 

17.30-18.00 Робота з документами Члени експертної групи 

 

  

23.09.2020 р. – День суджень 

9.30-13.00 Робота з документами Члени експертної групи 

 

 Надсилаються на 

електронну пошту 

та/або надаються 

коректні посилання 

та/або в модулі 

запитів в системі 

13.00-14.00 перерва    

14.00-14.40 Внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

40 хвилин відеоконференція 

14.40-16.00 Робота з документами    

 


