
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» 

освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» (ID у 
ЄДЕБО 34619) за третім рівнем вищої освіти (справа №1238/АС-21) у 

Криворізькому національному університеті  
з 01.07.2021 року по 03.07.2021 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 – 01 липня 2021 року 

0830–0850 Пробна відеоконференція 
Члени експертної групи; 
представники ЗВО, які супроводжуватимуть підтримку відеозв’язку 

0850–0920 Організаційна зустріч з гарантом ОНП Члени експертної групи; 
гарант ОНП (Шишкін Олександр Олексійович) 

0920–0940 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

0940–1010 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП (Шишкін Олександр Олексійович); 
ректор (Ступнік Микола Іванович); 
проректор з наукової роботи (Моркун Володимир Станіславович); 
декан будівельного факультету (Астахов Валентин Іванович) 

1010–1030 
Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

1030-1120 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП (Волков Сергій 
Олександрович) 

1120-1140 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

1140-1240 Зустріч 3 з академічним персоналом 

Члени експертної групи; 
науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні 
дисципліни, що забезпечують здобуття: 
- мовних компетентностей та педагогічної майстерності (Голівер 
Надія Олександрівна); 
- універсальних навичок дослідника (Моркун Володимир 
Станіславович); 
- загальнонаукових компетентностей (Капіца Володимир 
Федорович); 
- компетентностей за спеціальністю з блоків обов’язкових та 
вибіркових навчальних дисциплін (Шишкіна Олександра 
Олександрівна, Тімченко Радомір Олексійович, Сахно Сергій 
Іванович) 
 

1240-1300 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
1300-1400 Обідня перерва  
1400-1420 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

1420-1450 
Зустріч 4 з представниками Ради 
молодих вчених та студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 
голова Ради молодих вчених (Паламар Алена Юріївна); 
член Ради молодих вчених (Шишкіна Олександра Олександрівна); 
голова студентської ради будівельного факультету (Титаренко 
Богдан Олександрович) 

1450-1510 
Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

1510–1550 Зустріч 5 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
представник центру забезпечення якості вищої освіти (Тарасова 
Олена Володимирівна); 
в.о. завідувача навчально-методичного відділу (Івашура Світлана 
Леонтіївна); 
начальник науково-дослідної частини (Бровко Дмитро 
Вікторович); 
завідувач аспірантури та докторантури (Грищенко Світлана 
Миколаївна); 
начальник відділу міжнародних зв’язків (Кругленко Людмила 
Володимирівна); 
начальник центру сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників (Дель-Гранде Наталія Опанасівна); 
відповідальний за впровадження дистанційної освіти (Музика Іван 
Олегович) 

1550–1610 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 

1610-1650 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього-наукового процесу (крім гаранта 
ОНП та представників адміністрації ЗВО)

1650-1710 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

1710-1800 Зустріч 6 з роботодавцями, рецензентами 
та випускниками ОНП 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОНП та не працюють у даному 
ЗВО; 
рецензенти ОНП та випускники, які отримали науковий ступінь 
к.т.н. та не працюють у даному ЗВО 

1800-1830 Підведення підсумків дня Члени експертної групи



Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 2 – 02 липня 2021 року 

830-900 Підготовка до 2 дня Члени експертної групи 

0900-1000 
Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОНП 
Члени експертної групи; 
гарант ОНП (Шишкін Олександр Олексійович) 

1000–1020 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

1020–1100 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
завідувач аспірантури та докторантури (Грищенко Світлана 
Миколаївна); 
головний бухгалтер (Леонова Ірина Борисівна); 
відповідальний секретар приймальної комісії (відділ кадрів) 
(Сулима Тетяна Сергіївна); 
заступник директора бібліотеки (Вигівська Вікторія 
Олександрівна); 
уповноважений з антикорупційної діяльності (Барчак Ольга 
Миколаївна) 

1100–1120 
Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

1120-1150 
Зустріч 8 з науковими керівниками 

аспірантів 
Члени експертної групи; 
наукові керівники аспірантів (Валовой Олександр Іванович) 

1150-1210 
Підведення підсумків зустрічі 8 та 
підготовка до резервної зустрічі

 

1210-1310 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1310-1400 Обідня перерва  
1400–1430 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

1430–1500 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП (Шишкін Олександр Олексійович); 
ректор (Ступнік Микола Іванович); 
проректор з наукової роботи (Моркун Володимир Станіславович); 
декан будівельного факультету (Астахов Валентин Іванович) 

1500–1800 
Підведення підсумків 2 дня. Робота з 

документами Члени експертної групи 

День 3 – 03 липня 2021 року 

0900–1800 
«День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи Члени експертної групи 

 


