
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Професійна освіта (Управління 
підприємствами сфери послуг)» в Українській інженерно-педагогічній академії згідно з наказом Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти № 104-Е від 07.02.2022 року 

 
1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи в Українській інженерно-педагогічній академії під 

час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання 
цієї програми є обов’язковим як для Української інженерно-педагогічної академії, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 
можливі лише за згодою як експертної групи, так і Української інженерно-педагогічної академії. 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи 

без фізичної присутності експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»). 
2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні 

працівники Української інженерно-педагогічної академії та інші особи. 
2.3. Українська інженерно-педагогічна академія забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 
2.4. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені відповідно до 

розкладу. 
2.5. У розкладі 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 Українську інженерно-педагогічну академію у 
розумні строки; заклад вищої освіти (далі – ЗВО) має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 



2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Українська інженерно-педагогічна академія зобов’язана завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. Українська інженерно-педагогічна академія надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, 
на запит експертної групи. 

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі відеотрансляції, яку здійснює гарант освітньої програми через технічні 
засоби відеозв’язку згідно з розкладом роботи експертної групи. 

2.9. Контактною особою від Української інженерно-педагогічної академії з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант 
освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.10. Українська інженерно-педагогічна академія надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників зустрічей 
та правильної інсталяції програмного забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має повідомити учасникам про потребу 
відеозв’язку. 

2.11. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл 
відеозапису є конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту проведення експертизи із 
використанням технічних засобів відеозв’язку. 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 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 онлайн-візиту фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є 
частиною матеріалів акредитаційної справи. 
  



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

День 1 – 21.02.2022 
09:00–09:40 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП «Професійна освіта 
(Управління підприємствами 
сфери послуг)» 
(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Гарант ОП «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»: 
Федорова Юлія Володимирівна, доцент кафедри економіки та менеджменту. 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом Української 
інженерно-педагогічної академії 
(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Гарант ОП «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»: 
Федорова Юлія Володимирівна, доцент кафедри економіки та менеджменту; 
Керівництво УІПА та навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 
менеджменту та освіти дорослих: 
Коваленко Олена Едуардівна, ректор; 
Петров Сергій Валерійович, перший проректор;  
Купріянов Олександр Володимирович, проректор з наукової роботи;  
Васильєва Ірина Григорівна, проректор з науково-педагогічної роботи; 
Краснокутський Євгеній Олексійович, проректор з перспективного розвитку; 
Британ Юрій Анатолійович, керівник навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 
менеджменту та освіти дорослих; 
Прохорова Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри економіки та менеджменту. 

10:30–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом (Відеоконференція 
Zoom із записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна;; 
Гарант ОП «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»: 
Федорова Юлія Володимирівна, доцент кафедри економіки та менеджменту; 
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а 
також викладають навчальні дисципліни за цією програмою: 
Прохорова Вікторія Володимирівна, професор, завідувач кафедри економіки та менеджменту; 
Брюханова Наталія Олександрівна, професор, завідувач кафедри педагогіки, методики та 
менеджменту освіти; 
Щербина Ірина Володимирівна, доцент, завідувач кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, 
соціальних і гуманітарних наук; 



Чуєшкова Оксана Володимирівна, доцент кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних 
і гуманітарних наук; 
Корнюш Ганна Вячеславівна, доцент кафедри іншомовної підготовки європейської інтеграції 
та міжнародного співробітництва; 
Сажко Галина Іванівна, професор кафедри інформаційних комп’ютерних технологій і 
математики; 
Бачієва Лариса Олександрівна, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, 
розробник ОП; 
Дуднєва Юлія Ернстівна, доцент кафедри економіки та менеджменту, розробник ОП; 
Кір’ян Олена Іванівна, доцент кафедри економіки та менеджменту; 
Бакатанова Вероніка Борисівна, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти;  
Обидєннова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри економіки та менеджменту; 
Корольова Наталія Валеріївна, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти. 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

12:30–13:30 Обідня перерва  
13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи:  

Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 
14:00–14:40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти (Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП «Професійна освіта (Управління 
підприємствами сфери послуг)»:  
Кострова Тетяна Володимирівна, здобувачка 3-го курсу; 
Логвінова Альона Сергіївна, здобувачка 3-го курсу; 
Слєпцов Олександр Володимирович, здобувач 3-го курсу; 
Негіпа Олександр Леонідович здобувач 4-го курсу; 
Янчак Юлія Олексіївна, здобувачка 4-го курсу; 
Москаленко Дар’я Сергіївна, здобувачка 4-го курсу. 

14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 

15:00–15:40 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 
(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Представники студентського самоврядування: 
Кострова Тетяна  Володимирівна, голова студентського сенату УІПА;  
Проніна Анна Олександрівна, секретар студентського сенату УІПА;  
Гудкова Евеліна Романівна, член студентського сенату від навчально-наукового інституту 
педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих; 
Батурін Максим Олександрович, член студентського сенату від навчально-наукового інституту 
педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих; 



Голобородько Анастасія Вікторівна,   голова студентської ради навчально-наукового інституту 
педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих; 
Логвінова Олена Сергіївна, член студентської ради навчально-наукового інституту педагогіки, 
психології, менеджменту та освіти дорослих; 
Слєпцов Олександр Володимирович, член студентської ради навчально-наукового інституту 
педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих; 
Малюта Семен Євгенович , член студентської ради навчально-наукового інституту педагогіки, 
психології, менеджменту та освіти дорослих; 
Пальваль Дар’я Геннадіївна, член студентської ради навчально-наукового інституту 
педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих. 

15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 4. 
Підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

16:00–16:40 Зустріч 5 з роботодавцями 
(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери 
послуг)»: 
Корсаков Дмитро Олексійович, директор Харківського коледжу Державного університету 
телекомунікацій; 
Грохова Світлана Олександрівна, директор ТОВ «ХАРКІВТРАНСМАШПРОЕКТ»; 
Савельєва Тетяна Анатоліївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Харківського державного професійно-педагогічного коледжу імені В.І.Вернадського. 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

17:00–18:00 Відкрита зустріч 
(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
усі охочі учасники освітнього процесу (окрім гаранта ОП «Професійна освіта (Управління 
підприємствами сфери послуг)» Федорової Ю.В. та представників адміністрації Української-
інженерно-педагогічної академії). 

18:00–18:20 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі  

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

День 2 – 22.02.2022 
09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під час 
реалізації ОП «Професійна освіта 
(Управління підприємствами 
сфери послуг)» (онлайн огляд, 
фото та відеоматеріали).  

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Гарант ОП «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»: 
Федорова Юлія Володимирівна, доцент кафедри економіки та менеджменту; 
Відповідальні особи, які коментуватимуть відео та фотопрезентації (аудиторний 
фонд, бібліотека, лабораторії, спеціалізовані навчальні аудиторії, гуртожиток): 
Петров Сергій Валерійович, перший проректор; 
Купріянов Олександр Володимирович, проректор з наукової роботи;  



Скоркін Антон Олегович, керівник інформаційно-обчислювального центру; 
Ломакін Андрій Олександрович, заступник першого проректора; 
Карпенко Світлана Володимирівна, директор наукової бібліотеки УІПА; 
Осипова Тетяна Миколаївна, директор студентського містечка; 
Завідувачі лабораторіями та викладачі – Литвин Ольга Василівна,  
Обидєннова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри економіки та менеджменту, 
Дуднєва Юлія Ернстівна, доцент кафедри економіки та менеджменту. 

10:00–10:30 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази, 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

10:30–11:10 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом (Відеоконференція 
Zoom із записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Адміністративний персонал:  
Петров Сергій Валерійович, перший проректор;  
Купріянов Олександр Володимирович, проректор з наукової роботи;  
Васильєва Ірина Григорівна, проректор з науково-педагогічної роботи; 
Краснокутський Євгеній Олексійович, проректор з перспективного розвитку; 
Британ Юрій Анатолійович, керівник навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 
менеджменту та освіти дорослих; 
Рудась Валентина Григорівна, начальник навчально-методичного відділу; 
Блінова Наталія Олександрівна, заступник начальника навчально-методичного відділу; 
Грінченко Ганна Сергіївна, керівник науково-дослідної частини; 
Скоркін Антон Олегович, керівник інформаційно-обчислювального центру; 
Борисенко Денис Володимирович, відповідальний секретар приймальної комісії. 
Ломакін Андрій Олександрович, заступник першого проректора. 

11:10–11:30 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

11:30–12:30 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами (Відеоконференція 
Zoom із записом)  

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
Керівники структурних підрозділів: 
Рубцова Галина Степанівна, начальник відділу кадрів; 
Гнєзділова Марина Олександрівна, головний бухгалтер; 
Карпенко Світлана Володимирівна, директор наукової бібліотеки; 
Зеленін Геннадій Іванович, голова первинної профспілкової організації; 
Колчигіна Анна Валеріївна, представник служби психологічного супроводу та підтримки;  
Нечіпор Світлана Володимирівна, відповідальна особа за дотримання академічної 
доброчесності; 
Нестеренко Роман Олександрович, керівник центру інноваційних освітніх технологій, 
міжнародних зв’язків та академічної мобільності. 

12:30–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи:  



Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 
13:00–14:00 Обідня перерва  

 
14-00- 14-30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи:  

Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 
14:30–15:00 Резервна зустріч 

(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15:00–15:20 Підведення підсумків резервної 
зустрічі.  

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

15:20–16:00 Внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

16:00–16:30 Підготовка до фінальної зустрічі. Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

16:30–17:00 Фінальна зустріч 
(Відеоконференція Zoom із 
записом) 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна;  
Гарант ОП «Професійна освіта (Управління підприємствами сфери послуг)»: 
Федорова Юлія Володимирівна, доцент кафедри економіки та менеджменту. 
Керівництво УІПА та навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 
менеджменту та освіти дорослих: 
Коваленко Олена Едуардівна, ректор; 
Петров Сергій Валерійович, перший проректор;  
Британ Юрій Анатолійович, керівник навчально-наукового інституту педагогіки, психології, 
менеджменту та освіти дорослих; 
Прохорова Вікторія Володимирівна, завідувач кафедри економіки та менеджменту. 

17:00–18:00 Внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

День 3 –23.02.2022 
09:00–13:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи та робота 
з документами 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи та робота 
з документами 

Члени експертної групи:  
Різник В’ячеслав Володимирович, Щука Галина Петрівна, Безсмертна Вікторія Ігорівна. 

 
 

Керівник експертної групи                                                                                                                          Різник В.В. 
 

Ректор Української інженерно-педагогічної академії                                                                            Коваленко О.Е. 


