
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми  

«Педагогіка та адміністрування освіти» (ID у ЄДЕБО 31910) 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

у Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

(23.09.2021 р. – 25.09.2021 р.) 

 

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. Виїзна частина акредитаційної експертизи у ЗВО здійснюється шляхом онлайн-візиту 

експертної групи. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн-візиту. Обов’язковий відеозапис усіх 

етапів онлайн-візиту. 

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи для кожної 

зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими: на 

них не можуть бути присутні особи, що не запрошені на неї. 

2.4. У розкладі роботи передбачається резервна онлайн-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 онлайн-участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі роботи передбачено відкриту онлайн-зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити контактні дані усім учасникам освітнього процесу за відповідною освітньою програмою. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 

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

2.8. Виїзна частина акредитаційної експертизи проводиться з використанням платформи 

ZOOM.  



3. Розклад роботи  

експертної групи з проведення акредитаційної експертизи освітньої програми  

«Педагогіка та адміністрування освіти» (ID у ЄДЕБО 31910) 

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця 

у період 23.09.2021 р. – 25.09.2021 р. 

Час Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – 23.09.2021  р. (четвер) 

08
45

–09
00

 
(15 хвилин) 

Організаційна 

нарада ЕГ, 

налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку  

Члени експертної групи 

 

09
00

–09
40

 
(40 хвилин) 

Організаційна 

зустріч  
з гарантом ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Біляковська Ольга Орестівна; 

Назаренко Олександра Євгеніївна; 

Колбіна Тетяна Василівна, гарант ОП.  

09
40

–10
00

 
(20 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічі 1  

Члени експертної групи 

 

10
00

–10
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 1 з 

керівником та 

менеджментом 

ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Немашкало Каріна Ромеовна, проректор з навчально-

методичної роботи, к.е.н., доцент;  

Птащенко Олена Валеріївна, декан факультету міжнародних 

відносин і журналістики, д.е.н., професор;  

Борова Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, д.пед.н., професор; 

Колбіна Тетяна Василівна, д.пед.н., професор, гарант ОП. 

10
40

–11
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 
підсумків зустрічі 1 
і підготовка до 
зустрічі 2 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

11
00

–11
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Колбіна Тетяна Василівна, гарант ОП, д.пед.н., професор; 
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають 
за зміст ОП та викладають ОК: 
Кравченко Ганна Юріївна, д.пед.н., доцент;  

Почуєва Ольга Олексіївна, к.пед.н., доцент;  

Ачкасова Світлана Анатоліївна, к.е.н., доцент;  

Мілов Олександр Володимирович, к.т.н., професор; 

Лунячек Вадим Едуардович, д.пед.н., професор; 

Полякова Ганна Анатоліївна, к.пед.н., доцент. 

11
40

–12
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 2 

і підготовка до 

зустрічі 3  

Члени експертної групи 

 



12
00

–12
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 3  

зі здобувачами 

вищої освіти 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

Кошарна Валерія, здобувач 1 року, денна форма навчання; 

Карталія Дарія, здобувач 1 року, денна форма навчання; 

Чумак Катерина, здобувач 2 року, денна форма навчання; 

Бацула Олександр, здобувач 2 року, денна форма навчання; 

Панченко Владислава, здобувач 2 року, денна форма навчання;  

Баласанян Олена, здобувач 2 року, заочна форма навчання. 

12
40

–13
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 3 

і підготовка до 

зустрічі 4 

 

13
00

–14
00

 
(60 хвилин) 

Обідня перерва  

14
00

–14
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 4  

з представниками 

студентського 

самоврядування та 

Ради молодих 

учених 

(відеоконференція) 

Степанова Ека Рамінівна – голова Ради Молодих учених; 

Лебедєва Аліна Русланівна – голова Молодіжної організації 

університету;  

Юхман Вероніка Олегівна – заступник голови Молодіжної 

організації університету; 

Койнаш Марина Іванівна – голова первинної профспілкової 

організації студентів, аспірантів, докторантів; 

Гусь Юлія Геннадіївна – начальник відділу молодіжної політики 

та соціального розвитку. 

14
40

–15
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 4 

і підготовка до 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 
 

15
00

–15
40

 
(40 хвилин) 

Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця). 

15
40

–16
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків відкритої 

зустрічі і 

підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

16
00

–16
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 5 з 

роботодавцями 

здобувачів / випуск

ників ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Бажан Сергій Петрович, директор Дніпропетровського 

фахового коледжу інженерії та педагогіки ДВНЗ «Український 

державний хіміко-технологічний університет», к.пед.н. – 

роботодавець;  

Рябова Зоя Вікторівна, завідувач кафедри менеджменту освіти 

та права ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН 

України д.пед.н., професор – роботодавець; 

Гуторов Володимир Олександрович, завідувач кафедри 

загального та прикладного мовознавства Харківського 

національного університету імені В. Н. Каразіна, к.філ.н, 

доцент – роботодавець; 



Савицька Лариса Володимирівна, завідувач кафедри іноземних 

мов та міжкультурної комунікації к.філ.н, доцент – 

роботодавець;  

Борова Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, д.пед.н., професор – 

роботодавець; 

Марчук Аліса Андріївна, випускник ОП; 

Чуйко Ірина Михайлівна, випускник ОП; 

Лещінська Ауріка, випускник ОП. 

16
40

–17
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 5 

Члени експертної групи 
 

17
00

–18
00

 
(60 хвилин) 

Робота з 

документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 24.09.2021 року (п’ятниця) 

08
50

–09
00

 
(10 хвилин) 

Організаційна 

зустріч членів 

експертної групи  

Члени експертної групи 
 

09
00

–09
40

 
(40 хвилин) 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується 

під час реалізації 

ОП 

(відеотрансляція)  

Члени експертної групи;  

Колбіна Тетяна Василівна, гарант ОП. 

Борова Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, д.пед.н., професор. 

 

09
40

–10
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків огляду 

МТБ і підготовка 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

10
00

–10
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 6 з 
адміністративним 
персоналом 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 

Чумак Ганна Миколаївна – керівник навчального відділу; 

Малець Ірина Вікторівна – керівник методичного відділу; 

Яценко Роман Миколайович – керівник відділу електронних 

засобів навчання; 

Доброскок Юлія Борисівна – керівник відділу міжнародних 

зв’язків; 

Полякова Ганна Анатоліївна – начальник відділу забезпечення 

якості освіти та інноваційного розвитку; 

Загоруйко Ірина Віталіївна – директор бібліотеки. 

10
40

–11
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 6 

і підготовка до 

зустрічі 7  

Члени експертної групи 

 

11
00

–11
40

 
(40 хвилин) 

Зустріч 7 з 

допоміжними 

(сервісними) 

підрозділами 

 

Члени експертної групи; 

Птащенко Олена Валеріївна, декан факультету міжнародних 

відносин і журналістики, д.е.н., професор;  

Воронюк Євгенія Валеріївна, заступник декана факультету 

міжнародних відносин і журналістики; 

Малець Ірина Вікторівна – керівник методичного відділу; 



Брусільцева Ганна Миколаївна – голова комісії з академічної 

доброчесності; 

Кононова Наталія Володимирівна – начальник відділу 

працевлаштування студентів та взаємодії з бізнес-

структурами; 

Будянська Вікторія Анатоліївна, доцент кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, к.пед.н., доцент – відповідальна 

за практичну підготовку здобувачів. 

11
40

–12
00

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 7 

і підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 
 

12
00

–12
40 

(40 хвилин) 
 

Робота з 
документами 

Члени експертної групи;  

Колбіна Тетяна Василівна, гарант ОП. 

Борова Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, д.пед.н., професор. 

Почуєва О.О. доцент кафедри педагогіки, іноземної філології та 

перекладу, к.пед.н., член робочої групи ОП. 

12
40

–13
30

 
(50 хвилин) 

Обідня перерва  

13
30

–14
10

 
(40 хвилин) 

Резервна зустріч  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Особи, які додатково запрошені на резервну зустріч 

14
10

–14
30

 
(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків резервної 

зустрічі, підготовка 

до фінальної 

зустрічі  

Члени експертної групи 
 

14
30

–15
10

 
(40 хвилин) 

Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи; 

Пономаренко Володимир Степанович, ректор університету,  

д.е.н., професор, член-кореспондент НАПН України;   

Немашкало Каріна Ромеовна, проректор з навчально-

методичної роботи, к.е.н., доцент;  

Птащенко Олена Валеріївна, декан факультету міжнародних 

відносин і журналістики, д.е.н., професор;  

Борова Тетяна Анатоліївна, завідувач кафедри педагогіки, 

іноземної філології та перекладу, д.пед.н., професор; 

Колбіна Тетяна Василівна, д.пед.н., професор, гарант ОП. 

15
10

–18
00

 
 

Робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 3 – 25.09.2021 року (субота) 

09
00

–18
00

 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. 

 


