
 
 

 

   
 

 

ПРОГРАМА 

акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи  

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 

під час «онлайн-візиту»до закладу вищої освіти (далі – ЗВО)з метою 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 акредитаційного «онлайн-візиту» 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 обов’язково оприлюднює програму онлайн візиту. 

2.2. Керівник експертної групи є відповідальний за дотримання погодженого плану та 

погодження з ЗВО відхилень від нього при необхідності. 

2.3. Гарант ОП відповідальний за забезпечення присутності фокус груп згідно погодженої 

програми онлайн візиту. 

2.4. При запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має наголосити учасникам про 

потребу відео зв’язку. 

2.5. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та 

правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках включаючи 

стейкхолдерів. 

2.6. ЗВО забезпечує присутність осіб на онлайн зустрічах, визначених у розкладі онлайн-

візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є 

закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.7. Всі дистанційні зустрічі підлягають обов’язковому відеозапису, який ведеться експертом 

і є виключно для внутрішнього використання Національним агентством і не пересилається третім 

особам. Про що необхідно попередити всіх учасників фокус груп. 

2.8. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

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

2.9. У розкладі онлайн-візиту 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.  

2.10. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО обов’язково публікує в 

себе на офіційному сайті та інших своїх інформаційних майданчиках оголошення про роботу 

експертної акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку відкритої зустрічі на онлайн 

платформі, вказавши дату час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

2.11. ЗВО надає активні посилання на розміщені на сайті ЗВО документи та іншу 

інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.12. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 

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

2.13. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: Донецький національний 

університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16 



   
 

   
 

3. Розклад роботи «онлайн-візиту» експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (17 лютого 2021 р.) 

08:30–09:00 

Організаційна онлайн зустріч з гарантом 

ОП «Холодильні машини і установки» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

Гарант ОП: Омельченко Олександр Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри 

09:00–09:30 
Онлайн зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Ректор – Чернега Оксана Богданівна, д.е.н., проф.; 

Перший проректор – Никифоров Радіон Петрович, к.т.н., доцент;  

Проректор з науково-педагогічної роботи – Кожухова Тетяна Валеріївна, д.е.н., доцент; 

Директор ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму – Барабанова Валентина 

Віталіївна, к.е.н., доцент; 

Гарант ОП – Омельченко Олександр Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри. 

09:30–10:00 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 1 і 

підготовка до онлайн зустрічі 2 
Члени експертної групи 

10:00–11:00 Онлайн зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

1) Гарант ОП – Омельченко О. В., к.т.н., завідувач кафедри загальноінженерних 

дисциплін та обладнання; 

2) Хорольський В. П. – професор кафедри загальноінженерних дисциплін та 

обладнання; 

3) Мельник О. Є. – доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання; 

4) Цвіркун Л.О. – доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання; 

5) Перекрест В. В. – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання; 

6) Заікіна Д. П. – асистент кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання; 

7) Остапенко С. А. – завідувач кафедри іноземної філології, українознавства та 

соціально-правових дисциплін; 

8) Ніколайчук О. А. – завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, 

готельно-ресторанної справи та підприємництва; 

9) Зінченко В. М. – доцент кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-

правових дисциплін; 

10) Романуха О. М. – доцент кафедри туризму та країнознавства. 



   
 

   
 

11:00–11:30 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 2 і 

підготовка до онлайн зустрічі 3 
Члени експертної групи 

11:30–12:15 
Онлайн зустріч 3 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти: 

1) Яковенко Юрій, аспірант 2 року навчання спеціальності 051 "Економіка", денна 

форма навчання; 

2) Околович Вікторія, представник студентського самоврядування, ст. гр ПТБД-17; 
 

Від ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму: 

1) Місник Яна, ст. гр. ГРС-18 

2) Сокуренко Світлана, ст. гр. ТУР-17 
 

Від кафедри загальноінженерних дисциплін та обладнання: 

1) Шамрай Дмитро, ст. гр. ГМБ-17. 

12:15–13:00 Обідня перерва  

13:00–13:30 Підготовка до онлайн зустрічі 4 Члени експертної групи 

13:30–14:30 
Онлайн зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП «Холодильні машини і установки» 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

1) Литвиненко Андрій, ст. гр. ЕМБ-18с; 

2) Ларін Олексій, ст. гр. ЕМБ-18; 

3) Расчехмаров Іван, ст. гр. ЕМБ-18; 

4) Лавриненко Олексій, ст. гр. ЕМБ-19с; 

5) Касян Олександр, ст. гр. ЕМБ-19с; 

6) Ришетнік Захар, ст. гр. ЕМБ-20с; 

7) Павленко Сергій, ст. гр. ЕМБ-20; 

8) Власенко Надія, ст. гр. ЕМБ-20. 

14:30–15:00 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 4 

Підготовка до онлайн зустрічі 5 
Члени експертної групи 

15:00–15:30 Онлайн зустріч 5 з випускниками ОП 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 
 

1) Васильченко Т.І.; 

2) Чумак А.К.; 

3) Лазоренко Р.І.; 

4) Кудінов О.А. 



   
 

   
 

15:30–15:45 Підведення підсумків онлайн зустрічі 5 Члени експертної групи 

15:45–16:15 Робота з документами Члени експертної групи 

16:15–16:45 Відкрита онлайн зустріч 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16:45–17:00 
Підведення підсумків відкритої онлайн зустрічі 

і підготовка до онлайн зустрічі 6 
Члени експертної групи 

17:00–17:30 Онлайн зустріч 6 з роботодавцями 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП «Холодильні машини і установки» першого (бакалаврського) 

рівня освіти. 

17:30–18:00 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 6 і 

підготовка до другого дня роботи експертів 
Члени експертної групи 

День 2 – (18 лютого 2021 р.) 

09:00–10:00 

Відеоогляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

«Холодильні машини і установки» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Гарант ОП – Омельченко Олександр Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри. 

10:00–10:30 Підготовка до онлайн зустрічі 7 Члени експертної групи 

10:30–11:15 
Онлайн зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Голова Навчально-методичної ради та Ради з якості – Никифоров Радіон Петрович, 

к.т.н., доцент; 

Голова Науково-технічної ради – Кожухова Тетяна Валеріївна, д.е.н., доцент;  

Голова Ради молодих вчених – Янковський Валерій Андрійович; 

Представник планово-фінансового відділу – Кожухова Тетяна Валеріївна, д.е.н., доцент 

Проректор, який є відповідальним за фінансово-економічну діяльність університету – 

Кожухова Тетяна Валеріївна, д.е.н., доцент 

11:15–11:45 
Підведення підсумків онлайн зустрічі 7 і 

підготовка до онлайн зустрічі 8 
Члени експертної групи 



   
 

   
 

11:45–12:30 
Онлайн зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Відповідальний секретар Приймальної комісії – Коренець Юрій Миколайович; 

Керівник відділу інноваційних технологій – Літус Олена Євгенівна; 

Начальник відділу кадрів – Барченко Ольга Володимирівна; 

Керівник навчального відділу – Ляшенко Ольга Сергіївна; 

Бібліотекар – Мачульська Марина Іванівна 

12:30–12:45 Підведення підсумків онлайн зустрічі 8 Члени експертної групи 

12:45–13:45 Обідня перерва  

13:45–14:00 Підготовка до резервної онлайн зустрічі Члени експертної групи 

14:00–14:30 Резервна онлайн зустріч 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:30–15:00 Підведення підсумків резервної онлайн зустрічі Члени експертної групи 

15:00–15:45 Робота з документами Члени експертної групи 

15:45–16:00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальна онлайн зустріч 

Члени експертної групи: Гогоренко О. А., к.т.н., доцент; 

Михайлова І. О., к.т.н., доцент; Басов А. М., магістрант. 

 

Ректор – Чернега Оксана Богданівна, д.е.н., проф.; 

Перший проректор – Никифоров Радіон Петрович, к.т.н., доцент;  

Проректор з науково-педагогічної роботи – Кожухова Тетяна Валеріївна, д.е.н., доцент; 

Директор ННІ ресторанно-готельного бізнесу та туризму – Барабанова Валентина 

Віталіївна, к.е.н., доцент; 

Гарант ОП – Омельченко Олександр Володимирович, к.т.н., завідувач кафедри. 

16:30–17:00 
Підведення підсумків фінальної онлайн зустрічі 

і підготовка до третього дня роботи експертів 
Члени експертної групи 

День 3 – (19 лютого 2021 р.) 

09:00–17:00 
«День суджень» – внутрішня онлайн зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


