
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 051 «Економіка» галузь знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» у Центральноукраїнському національному технічному 

університеті у віддаленому (дистанційному) режимі 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 

Центральноукраїнському національному технічному університеті (далі – ЦНТУ) під час акредитаційної 

експертизи освітньої програми у віддаленому (дистанційному) режимі, а також умови її проведення. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЦНТУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші 

зміни цієї програми можливі лише за згодою сторін (як експертної групи, так і ЦНТУ). 

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. ЦНТУ 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. ЦНТУ 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 ЦНТУ та інші особи. 

2.4. ЦНТУ 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 проведення акредитаційної 

експертизи. Експертна група повідомляє про це ЦНТУ у розумні строки; ЦНТУ має вжити розумних 

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

2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч. ЦНТУ зобов’язаний завчасно 

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

місце проведення такої зустрічі. 

2.7. ЦНТУ під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі надає на запит експертній групі (без фізичної присутності експертів у закладі) всі необхідні 

матеріали із застосуванням засобів дистанційного зв’язку. 

2.8. Контактною особою від ЦНТУ 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:  

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський, 8, Центральноукраїнський національний 

технічний університет. 

 

 
 



3. Розклад роботи експертної групи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

ДЕНЬ 1: 13 липня 2020 р. 
08.30–08.45 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу,  
гарант ОП – Семикіна Марина Валентинівна,  
члени експертної групи: 
керівник – Смачило Валентина Володимирівна; 
Новикова Іннола Вікторівна, Говрі Василь Васильович 

08.45–09.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09.00–09.30 Зустріч 1 з керівником та представниками 

системи менеджменту ЗВО 
Члени експертної групи, гарант ОП - Семикіна Марина Валентинівна, 

 ректор – Черновол Михайло Іванович;  
 перший проректор –Кропівний Володимир Миколайович, 
 проректор з наукової роботи – Левченко Олександр Миколайович, 
 керівник центру виховної роботи – Бевз Олег Вікторович, 
 заступник декану факультету економіки та менеджменту – Ткачук Ольга 

Володимирівна;  
 завідувач кафедри економіки та підприємництва – Семикіна Марина 

Валентинівна, 
 заступник завідувача кафедри економіки, менеджменту та комерційної 

діяльності – Сторожук Оксана Василівна, 
 завідувач кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної теорії – 

Жовновач Руслана Іванівна, 
 завідувач аспірантури та докторантури – Гладкова Ніла Іванівна 

09.30–09.45 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

09.45–10.25 

 
Зустріч 2   з академічним персоналом Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо викладають на ОП: 
1. Царенко Ілона Олександрівна; 
2. Доренський Олександр Павлович; 
3. Стежко Зоя Василівна; 
4. Ткачук Ольга Володимирівна; 
5. Малаховський Юрій Віталійович; 
6. Миценко Валерій Іванович; 
7. Барабаш Вікторія Анатоліївна 

10.25-10.40 Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

10.40-11.20 Зустріч 3    зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП, – 5 осіб: 
1) Мельнік Антон Валерійович; 
2) Денисенко Костянтин Станіславович; 
3) Орлик Михайло Васильович; 
4) Селіщева Єлизавета Володимирівна; 



5) Вавінський Богдан Олегович 
11.20-11.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 
Члени експертної групи 

11.30-12.10 Зустріч 4    з науковими керівниками Члени експертної групи; наукові керівники: 
1.  Семикіна Марина Валентинівна; 
2.  Пальчевич Галина Тадеївна; 
3.  Шалімова Наталія Станіславівна; 
4.  Ткачук Ольга Володимирівна. 

12.10-12.30 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–13.40 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
13.40-14.10 Зустріч 5  зі студентською радою та 

товариством молодих вчених 
Члени експертної групи; 

 голова Ради молодих вчених – Тихий Андрій Анатолійович; 
 заступник голови Ради молодих вчених – Пашинський Микола Вікторович; 
 секретар Ради молодих вчених – Щербина Кирил Костянтинович; 
 керівник наукового товариства здобувачів вищої освіти – Царенко Ілона 

Олександрівна; 
 член Вченої ради ЦНТУ - Мельнік Антон Валерійович; 
 голова студентської ради ЦНТУ, голова студпрофкому ЦНТУ – Платонова 

Анастасія Сергіївна; 
 член ради факультету економіки та менеджменту – Шаповал Євген 

Олексійович. 
14.10–14.30 Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 

14.30-15.10 Зустріч 6    з випускниками аспірантури Члени експертної групи; випускники аспірантури попередніх років: 
1.  Горпинченко Ольга Володимирівна; 
2.  Царенко Ілона Олександрівна; 
3.  Ткачук Ольга Володимирівна; 
4.  Ситник Оксана Юріївна; 
5.  Смутчак Зінаїда Василівна. 

15.10–15.20 Підведення підсумків зустрічі 6 та 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.20-15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) УВАГА! Необхідно оприлюднити цю 
інформацію в якості оголошення на сайті ЗВО. 

15.40-16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Зустріч 7    з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

 Гавриленко Олександр Анатолійович, директор Агенції регіонального 
розвитку Кіровоградської області; 



 Чорна Марія Володимирівна, директор департаменту агропромислового 
розвитку Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

 Соломаха Світлана Григорівна, заступник директора департаменту 
економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської ОДА; 

  Люлька Володимир Анатолійович, начальник Міжрегіонального управління 
Національного агентства України з питань державної служби в 
Кіровоградській та Полтавській областях. 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
17.00-18.00 Робота з документами  Члени експертної групи (надсилаються на електронну пошту та/або надаються 

конкретні посилання) 

ДЕНЬ 2: 14 липня 2020р. 
08.30–08.45 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу, гарант ОП, члени експертної групи 

08.45-09.45 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП із 
використанням засобів дистанційного 
зв’язку (відеоролик – навчальний заклад, 
пожарна безпека, пандуси, аудиторія 
інклюзивної освіти,  лекційні аудиторії, 
бібліотека,  лінгвістичний та 
комп’ютерний класи, кафедри, задіяні у 
підготовці здобувачів за III освітньо-
науковим рівнем вищої освіти, їх 
навчально-методичне забезпечення,  
актова та спортивна зали, кафе, їдальня, 
гуртожитки, спортивний майданчик); 
відеодемонстрація роботи здобувачів 
вищої освіти в Moodle (відеоролік та он-
лайн демонстрація), репозитарії 
http://dspace.kntu.kr.ua/). 
 

Члени експертної групи; технічний помічник, 
 гарант ОП– Семикіна Марина Валентинівна;  
 кафедральний модератор системи Moodle – Савеленко Григорій 

Володимирович; 
 

09.45-10.00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
10.00–10.40 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи;  

 начальник навчального відділу – Кондратець Людмила Іванівна;  
 завідувач аспірантури та докторантури – Гладкова Ніла Іванівна; 
 заступник начальника міжнародного відділу – Царенко Ілона 

Олександрівна; 
 координатор сектору ліцензування, акредитації та планування освітнього 

процесу – Петленко Тетяна Григорівна; 
 начальник відділу маркетингу – Калашнік Алла Леонідівна; 

http://dspace.kntu.kr.ua/


 відповідальний секретар приймальної комісії – Мажара Віталій 
Анатолійович;  

 керівник центру забезпечення якості освіти – Назаренко Світлана Іванівна. 
10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  
 начальник відділу кадрів –Головінський Микола Григорович; 
 відповідальний за підвищення кваліфікації викладачів – Онопа Ніна 

Миколаївна; 
 психолог центру виховної роботи – Бойко Світлана Володимирівна;  
 головний економіст – Громко Ірина Вікторівна; 
 відповідальний за працевлаштування здобувачів – Коба Олена Олексіївна;  
 директор бібліотеки, відповідальна за політику доброчесності – Євміна 

Вікторія Вікторівна; 
 начальник методично-організаційного відділу, відповідальна за наукову 

діяльність – Григор Надія Василівна. 
12.00–12.15 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
12.15–13.15 Обідня перерва  
13.15–13.30 Підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 
14.00–14.30 Зустріч 10 з гарантом ОП та групою 

забезпечення 
Члени експертної групи; гарант ОП, група забезпечення: 

1. Семикіна Марина Валентинівна 
2. Сибірцев Володимир Васильович 
3. Сторожук Оксана Василівна 
4. Ткачук Ольга Володимирівна 
5. Жовновач Руслана Іванівна 
6. Магопець Олена Анатоліївна 

14.30-14.45 Підведення підсумків зустрічі 10 та 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

14.45–15.45 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.45-16.15 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

16.15–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
 ректор – Черновол Михайло Іванович;  
 перший проректор – Кропівний Володимир Миколайович; 
 проректор з наукової роботи – Левченко Олександр Миколайович; 
 завідувач аспірантури та докторантури – Гладкова Ніла Іванівна; 
 гарант освітньої програми – Семикіна Марина Валентинівна. 

17.00-18.00 Робота з документами Члени експертної групи (надсилаються на електронну пошту та/або надаються 
конкретні посилання) 

ДЕНЬ  3:    15 липня 2020р. 



09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи та робота з документами 

Члени експертної групи 

 


