
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 
освітньої програми «Промислове і цивільне будівництво» (ID у ЄДЕБО 

4930) за другим рівнем вищої освіти (справа №1729/АС-21) у 
Національному університеті «Запорізька політехніка» 

з 18.10.2021 року по 20.10.2021 року 
 

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 проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі забезпечує онлайн зустрічі з учасниками фокус-груп згідно 
розкладу роботи експертної групи з використанням платформи ZOOM. 

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

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

2.4. 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 розкладі роботи експертної групи 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 освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій з 
використанням платформи ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної 
групи та передаються до секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти. 



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 18 жовтня 2021 року 

0830–0850 Підготовка до 1 дня 
Члени експертної групи (Мартинов Сергій Юрійович, Грецький 
Денис Володимирович, Руссий Віктор Вікторович) 

0850–0920 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
Члени експертної групи; 
гарант ОП (Назаренко Олексій Миколайович) 

0920–0940 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

0940–1010 
Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 

Члени експертної групи; 
гарант ОП (Назаренко Олексій Миколайович); 
в.о. ректора (Яримбаш Сергій Тимофійович); 
перший проректор (Гугнін Едуард Анатолійович); 
проректорка з науково-педагогічної роботи та питань перспектив 
розвитку (Шило Галина Миколаївна); 
проректор із науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань 
(Грешта Віктор Леонідович); 
проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності (Науямик 
Валерій Владиленович); 
в.о. декана факультету будівництва, архітектури та дизайну 
(Савченко Віра Олександрівна) 

1010–1030 
Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

1030-1130 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
- І-ий рік навчання, денна форма (Петренко Катерина, Таран 
Олег); 
- ІІ-ий рік навчання, денна форма (Троценко Аліна, Клепач Марія, 
Міщанін Іван); 
- ІІ-ий рік навчання, заочна форма (Горбунов Єгор, Бессараб 
Тетяна) 

1130-1150 
Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи 

1150-1250 Зустріч 3 з академічним персоналом 

Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, які викладають на ОП, в т.ч. 
керівники магістерських робіт: 
Назаренко Олексій Миколайович; 
Грін Олена Олександрівна; 
Кулік Михайло Валерійович; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
Щербина Лариса Володимирівна; 
Якімцов Юрій Вячеславович; 
Доненко Ірина Володимирівна; 
Жван Віктор Денисович 

1250-1310 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
1310-1400 Обідня перерва  
1400-1410 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

1410-1450 
Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
в.о. голови студентського самоуправління НУЗП (Павленко 
Марія); 
головиня студентського самоврядування факультету БАД 
(Письменна Юлія); 
голова студентської профспілки (Іванченко Андрій 
Володимирович) 

1450–1510 
Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

1510-1550 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

1550-1610 
Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

1610-1640 
Зустріч 5 з роботодавцями та 

рецензентами 

Члени експертної групи; 
Іщенко Олексій Сергійович, директор ТОВ «Стальмонтаж»; 
Кадоркін Дмитро Валерійович, комерційний директор 
ТОВ «Промкомплектгруп»; 
Сіпатін Віталій Володимирович, зам. директора ТОВ 
«БВК Строитель» 

1640-1700 
Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 

1700-1720 Зустріч 6 з випускниками ОП 

Члени експертної групи; 
Лук'янова Тетяна (2018), аспірантка KU Leuven (Katholieke 
Universitteit Leuven), Бельгія; 
Cіпатина Вікторія Вікторівна (2018), провідний кошторисник 
ТОВ «Медпромбудінвест»; 
Апостолова Марина (2020), ДП «Діпропром»; 
Вакулюк Яна (2020), ОП ЗАЕС, інженер проектувальник; 
Таран Антон (2020), ОП ЗАЕС, інженер проектувальник 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
1720--1800 Підведення підсумків дня Члени експертної групи 

День 2 – 19 жовтня 2021 року 
830-900 Підготовка до 2 дня Члени експертної групи 

0900-1000 
Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП (Назаренко Олексій Миколайович); 
завідувачка лабораторій (Березовська Олена Олександрівна) 

1000–1020 
Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази та підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1020–11o0 
Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи;  
представник навчального відділу та відділу дистанційного 
навчання (Шило Сергій Іванович); 
представник виховного відділу (Кашуба Юлія Михайлівна); 
представник відділу сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників (Зінченко Марина Михайлівна); 
керівник центру інтернаціоналізації та міжнародного 
співробітництва (Плинокос Дмитро Дмитрович); 
представник органу, відповідального за академічну доброчесність 
(Пилипенко Наталія Володимирівна) 

1100–1120 
Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

1120–1200 
Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
представник відділу кадрів (Бенько Олена Михайлівна); 
голова приймальної комісії (Яримбаш Дмитро Сергійович); 
представник органу з антикорупційної діяльності (Наумік Валерій 
Владиленович); 
директор бібліотеки (Кучерук Раїса Іванівна); 
представниця фінансово-планового відділу (Тонієвич Жаннета 
Іванівна); 
представник відділу охорони праці; 
позаштатна психологиня (Вихляева Яна Євгенівна) 

1200–1220 
Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

1220–1320 Резервна зустріч 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1320–1400 Обідня перерва  
1400–1430 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
1430–1500 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 
гарант ОП (Назаренко Олексій Миколайович); 
в.о. ректора (Яримбаш Сергій Тимофійович); 
перший проректор (Гугнін Едуард Анатолійович) 
в.о. декана факультету будівництва, архітектури та дизайну 
(Савченко Віра Олександрівна) 

1500–1700 
Підведення підсумків 2 дня. Робота з 

документами 
Члени експертної групи 

День 3 – 20 жовтня 2021 року 

0900–1800 
«День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


