
 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» освітньої програми «Підприємницька діяльність» 

 за другим рівнем вищої освіти у  

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

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

групи у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (далі – ЗВО) 

під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Підприємницька 

діяльність» (ID програми в ЄДЕБО 48205), 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 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 роботи експертної групи в дистанційному форматі (з використанням 

платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та спілкування  з фокус-

групами відповідно до затвердженої програми акредитаційної експертизи. 

2.2. 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. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі для кожної зустрічі, у 

погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі програми 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.  

2.5. У розкладу програми передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. 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 акредитацію освітньо-

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

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у віддаленому (дистанційному) форматі. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (27.09.2021) 

08.45–09.00 Організаційна зустріч членів експертної групи Члени експертної групи. 

09.00 –09.10 Організаційно-технічна зустріч з гарантом Члени експертної групи; 

гарант ОП: Фісуненко Павло Анатолійович, д.е.н, 

доц 

09.10-09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП. 

Відеоконференція ZOOM із записом  

Члени експертної групи;  

гарант ОП: Фісуненко Павло Анатолійович, д.е.н, 

доц 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1. Відеоконференція 

ZOOM 

Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ДВНЗ 

«Придніпровська державна академія будівництва 

та архітектури» Відеоконференція ZOOM із 

записом. 

Члени експертної групи;  

Ректор: Савицький Микола Васильович, д.т.н., 

професор;  

Проректор з навчально-виховної роботи: Євсєєва 

Галина Петрівна, д.н.держ. упр., професор; 

Проректор з наукової роботи: Данішевський 

Владислав Валентинович, д.т.н., професор; 

Декан факультету, гарант ОП: Фісуненко Павло 

Анатолійович, д.е.н, доцент 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи  

 



11.00-12.00 Зустріч 2 з науково-педагогічними персоналом 

ОП «Підприємницька діяльність». 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП: Фісуненко Павло Анатолійович, д.е.н, 

доц. Завідувачі кафедр та науково-педагогічні 

працівники, що відповідають за зміст ОП, викладачі, 

які керують практикою (не більше 10 осіб): 

1. Поповиченко Ірина Валеріївна, д.е.н., проф., зав. 

кафедри економіки та підприємництва; 

2. Каховська Олена Володимирівна, д.е.н., проф., 

професор кафедри економіки та підприємництва; 

3. Спірідонова Кіра Олександрівна, к.е.н., доц., 

доцент кафедри економіки та підприємництва; 

4. Каширнікова Ірина Олександрівна, к.е.н., доц., 

доцент кафедри економіки та підприємництва; 

5. Судакова Оксана Іванівна, к.т.н., доц. доцент 

кафедри економіки та підприємництва; 

6. Бабенко Валентина Андріївна, к.і.н., доц., доцент 

кафедри українознавства, документознавства та 

інформаційної діяльності; 

7. Стенічева Інна Борисівна, PhD з економіки, 

асистент кафедри економіки та підприємництва. 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3. Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

12.30-13.30 Зустріч 3 зі здобувачами ОП. Відеоконференція 

ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

Здобувачі ОП «Підприємницька діяльність»:  

1. Шевченко Катерина (2 курс, денна); 

2. Синєгубов Владислав (2 курс, денна); 

3. Чуєшов В’ячеслав (2 курс, денна); 

4. Брискіна Аліна (2 курс, денна);  

5. Корнієнко Володимир (2 курс, денна);  

6. Туранська Ірина (2 курс, заочна); 

7. Колесников Данило (2 курс, заочна); 

8. Щудро Євгеній (1 курс, денна); 

9. Лазебна Анастасія (1 курс, денна) 



13.30-14.30 Обідня перерва  

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4. Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Зустріч 4 з роботодавцями. Відеоконференція 

ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП «Підприємницька діяльність»: 

1. Іконніков Максим Юрійович, директор ТОВ 

«ІР Днепр»,  

2. Лощенко Андрій Олександрович, директор 

ТОВ «Аталант»,  

3. Попова Вікторія Вікторівна, директор 

ТОВ «ФЕС Теребля»,  

4. Прокопець Ростислав Олексійович, голова 

ГО «Асоціація представників сфери економічної 

безпеки»,  

5. Гунько Микола Володимирович, фізична особа-

підприємець; 

6. Гущин Сергій Володимирович, директор 

ТОВ «ВанПауер» 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5. 

Члени експертної групи 

 

16.00-16.40 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування. Відеоконференція ZOOM із 

записом. 

Члени експертної групи; 

Представники студентського самоврядування (1–2 

особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи 

від органу студентського самоврядування 

відповідного структурного підрозділу, у якому 

реалізується ОП «Підприємницька діяльність» 

1. Штепка Анастасія (073, бакалавр, 3 курс); 

2. Чуєшов В’ячеслав (076, магістр, 2 курс); 

3. Ярошенко Анастасія (072, магістр, 1 курс); 

4. Брискіна Аліна (076, магістр, 2 курс); 



5. Лисенко Марія (073, бакалавр, 3 курс); 

6. Закінян Роман (076, бакалавр, 4 курс) 

16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи; 

17.00-17.40 Відкрита зустріч. Відеоконференція  ZOOM  із 

записом. 

Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації 

ДВНЗ «Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 

17.40-18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі. Члени експертної групи 

День 2 – (28.09.2021) 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(навчальних аудиторій, лабораторій, 

спеціального обладнання, ліцензованого 

програмного забезпечення). 

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Фісуненко Павло Анатолійович, д.е.н, 

доц. 

 

10.00-10.30 Робота з технічними засобами забезпечення 

дистанційного навчання 

Члени експертної групи: 

гарант ОП: Фісуненко Павло Анатолійович, д.е.н, 

доц.  

Особа, відповідальна за роботу з системою 

дистанційного навчання:  

1. Провідний фахівець відділу технічних засобів 

навчання Балан Сергій Анатолійович; 

10.30–11.00 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази. Підготовка до зустрічі 6. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 



11.00–11.40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом. 

Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи  

Проректор з навчально-виховної роботи: Євсєєва 

Галина Петрівна; 

Директор бібліотеки: Дорофєєва Наталія 

Анатоліївна;  

Керівник навчального відділу: Грабовський Ігор 

Сергійович;  

Керівник навчально-методичного відділу: Нажа 

Павло Миколайович; 

Завідувач лабораторії моніторингу якості освіти та 

планування навчально-методичної роботи: Федіна 

Віолетта Геннадіївна;  

Заступник начальника навчального відділу 

(відповідальний за ліцензування та акредитацію): 

Лисенко Галина Іванівна;  

Начальник відділу кадрів: Прокоф’єв Борис 

Васильович;  

Завідувач відділом інформаційних технологій: 

Довженко Світлана Григорівна  

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

12.00-12.40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами Відеоконференція 

ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 

Начальник відділу кадрів: Прокоф’єв Борис 

Васильович;  

Головний бухгалтер: Нікітіна Галина Іванівна; 

Керівник навчально-методичного відділу: Нажа 

Павло Миколайович; 

Керівник виробничої практики: завідувач навчально-

виробничого відділу Любушкін Валерій Іванович;  

Провідний фахівець відділу профорієнтаційної роботи 

та маркетингу: Морозова Євгенія Петрівна 

(сприяння працевлаштуванню студентів та 

випускників) 



12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

резервної зустрічі. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00–15.00 Резервна зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30-16.15 Фінальна зустріч. Відеоконференція ZOOM із 

записом. 

Члени експертної групи; 

Ректор: Савицький Микола Васильович, д.т.н., 

професор;  

Проректор з навчально-виховної роботи: Євсєєва 

Галина Петрівна, д.н.держ. упр., професор; 

Проректор з наукової роботи: Данішевський 

Владислав Валентинович, д.т.н., професор; 

Декан факультету, гарант ОП: Фісуненко Павло 

Анатолійович, д.е.н, доцент; 

Завідувач кафедри економіки та підприємництва: 

Поповиченко Ірина Валеріївна, д.е.н., професор 

16.15 – 18.00 Підведення підсумків 1 та 2 днів. Робота з 

документами.  Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

День 3 – (29.09.2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи. Робота з документами. 

Члени експертної групи 

 


