
 
 
 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 

(дистанційному) режимі за спеціальністю «073 Менеджмент» освітньої програми 
«Менеджмент» (ID у ЄДЕБО 23125) за першим рівнем вищої освіти у Кременчуцькому 

національному університеті імені Михайла Остроградського 
у період з 03.03.2021 р. по 05.03.2021 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план он-лайн роботи 
експертної групи у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
(далі – КрНУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм, а також умови їх 
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КрНУ, так і для експертної групи. Будь-
які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і КрНУ. 

Узгоджена програма он-лайн 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. КрНУ на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із 
учасниками фокус - груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими, крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники КрНУ та інші особи.  

2.3. КрНУ забезпечує дистанційну участь осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Онлайн зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 
може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це КрНУ у розумні 
строки; КрНУ має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь запрошених осіб у резервній 
зустрічі. 

2.6. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. КрНУ зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і 
часу проведення такої он-лайн зустрічі. 

2.7. КрНУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від КрНУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 
програми «Менеджмент» є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням формату відеоконференцій 
на платформі ZOOM. Усі відеозустрічі записуються експертною групою та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 
 
 
 

 
 

 
 

Час Зустрічі або інші активності  Учасники 

День І (03.03.2021) 

09:00-09:30 

Організаційна зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи:  
Шаульська Лариса Володимирівна;  
Чупир Олена Миколаївна;  
Лесюк Владислав Станіславович 
Гарант ОП: Почтовюк Андрій Борисович 

09:30-09:50 Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

09:50-10:20 

Зустріч 2 з науково-педагогічним персоналом Члени експертної групи 
Науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни загальної 
підготовки ОП «Менеджмент»: 
Маслак Володимир Іванович (ОК-3 Українознавство); 
Мартиненко Марина Юріївна (ОК-4 Іноземна мова за професійним 
спрямуванням); 
Черненко Варвара Петрівна (ОК-5 Вища математика); 
Шабуніна Вікторія Валентинівна (ОК-6 Ділова українська мова та академічне 
письмо); 
Сухомлин Лариса Вадимівна (ОК-7 Інформаційні системи та технології) 

10:20-10:50 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

10:50-11:30 

Зустріч 3 з керівництвом та адміністрацією ЗВО Члени експертної групи 
Гарант ОП : Почтовюк Андрій Борисович 
Керівництво ЗВО:  
ректор КрНУ: Загірняк Михайло Васильович; 
перший проректор КрНУ: Никифоров Володимир Валентинович;  
проректор КрНУ з науково-педагогічної та методичної роботи: Костін Віктор 
Володимирович; 
проректор КрНУ з науково-педагогічної та економіки: Усатюк Володимир 
Михайлович;  
проректор КрНУ з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті: 
Сергієнко Cергій Анатолійович 

11:30-11:50 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи  

під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 
за спеціальністю 073 «Менеджмент» освітньої програми «Менеджмент» (ID у ЄДЕБО 23125) за першим рівнем вищої освіти 

у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського  
у період з 03.03.2021 р. по 05.03.2021 р. 

 



12:00-13:00 

Зустріч 4 з науково-педагогічним персоналом Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають дисципліни професійної 
підготовки, здійснюють керівництво курсовими, випускними роботами, 
практичною підготовкою 
Буряк Євген Вікторович (ОК-12 Управління розвитком регіону); 
Вєдєніна Юлія Юріївна (ОК-27 Інноваційний менеджмент); 
Дорожкіна Ганна Миколаївна (ОК-23 Організація та планування діяльності 
підприємств); 
Маслак Ольга Іванівна (ОК-18 Економічна аналітика); 
Пряхіна Катерина Андріївна (ОК-13 Ринкові дослідження); 
Сакун Леся Миколаївна (ВБ-20 Інвестиційний менеджмент); 
Різніченко Людмила Василівна (ОК-28 Комплексна практика з фаху) 

13:00-14:00 Обідня перерва  
14:00-14:20 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.20-15.00 

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти ОП «Менеджмент» 
(денна форма)  

Члени експертної групи 
Здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент» денної форми навчання: 
Лаврик Дар’я Романівна (1 курс),  
Коваленко Максим Павлович (2 курс),  
Коробченко Вікторія Дмитрівна (2 курс),  
Борщова Вікторія Євгеніївна (3 курс),  
Кузнєцова Надія Сергіївна (3 курс),  
Миколаєнко Юлія Сергіївна (4 курс),  
Тукало Карина Юріївна (4 курс) 

15:00-15:20 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

15.20-16.00 

Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти ОП «Менеджмент» 
(заочна форма)  

Члени експертної групи 
Здобувачі вищої освіти ОП «Менеджмент» заочної форми навчання: 
Голубова Каріна Олександрівна (2 курс), 
Харченко Дмитро Романович (2 курс), 
Безугла Ангеліна Анатоліївна (3 курс),  
Котляр Ольга Юріївна (4 курс) 

16:00-16:30 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

16:30-17:00 

Зустріч 7 з представниками студентського (громадського) 
самоврядування 

Члени експертної групи  
Представники  органів студентського самоврядування 
голова студентської ради КрНУ Грабовська Аліса-Анна Олегівна; 
заступник голови профкому КрНУ Баранник Ілля Романович; 
голова студентської ради факультету економіки і управління Андрієнко Марія; 
голова профспілки студентів факультету економіки і управління Коваленко 
Максим Павлович 

17:00-17:20 Підведення підсумків  зустрічі 7 та підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 



17:20-18:00 

Зустріч 8  
із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи 
Адміністративний персонал: 
начальник навчального відділу Замарєва Ольга Григорівна;  
начальник навчально-методичного відділу Ченчева Ольга Олександрівна;  
директор навчально-методичного центру нормативно-правового забезпечення 
навчального процесу Беспарточна Олена Іванівна;  
директор центру моніторингу якості освіти та академічної чесності Загірняк 
Денис Михайлович;  
директор центру міжнародної діяльності Гладир Андрій Іванович; 
директор центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації Сошенко 
Світлана Михайлівна;  
начальник науково-дослідної частини Латишева Вікторія Володимирівна 

18:00-18:30 Підведення підсумків зустрічі 8 та першого дня роботи Члени експертної групи 

День ІІ (04.03.2021) 

09:00-10:00 

Зустріч 9 – огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується для реалізації ОП  

(онлайн демонстрація) 

Члени експертної групи 
Гарант ОП : Почтовюк Андрій Борисович 
Буряк Євген Вікторович, Вєдєніна Юлія Юріївна, Мажаренко Катерина 
Петрівна, Сакун Леся Миколаївна, Семеніхіна Вікторія Вікторівна, Тупаленко 
Вікторія Вікторівна, Коваленко Максим Павлович 

10:00-10:30 Підведення підсумків зустрічі 9 та підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 

10:30-11:10 

Зустріч 10  
зі стейкхолдерами (роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) 

Члени експертної групи 
Стейкхолдери:  
перший заступник міського голови міста Кременчука Пелипенко Володимир 
Михайлович; 
заступник Голови Правління – начальник фінансово-економічного управління              
АТ «Укртатнафта» Бабіченко Віктор Володимирович; 
директор Громадської організації «Агентство розвитку територій міста 
Кременчука» Лещенко Ігор Петрович; 
директор Комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних 
зв’язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» Мельник Андрій 
Васильович; 
заступник директора з якості АТ «АвтоКрАЗ» Скляр Максим Олександрович 

11:10-11:30 Підведення підсумків зустрічі 10 та підготовка до зустрічі 11 
Члени експертної групи 

 



11:30-12:10 

Зустріч 11 із представниками допоміжних (сервісних) 
структурних підрозділів 

Члени експертної групи 
Представники допоміжних (сервісних) структурних підрозділів: 
начальник відділу кадрів Маслова Ірина Володимирівна; 
начальник планово-фінансового відділу Семенова Тетяна Миколаївна; 
директор бібліотеки Швець Олена Володимирівна;  
начальник відділу охорони праці Цибульник Нінель Несторівна;  
начальник видавничого відділу Мержинська Тетяна Володимирівна;  
начальник відділу виховної та культурно-масової роботи Плаксій Тамара 
Миколаївна;  
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Шмельова 
Анфіса Сергіївна; 
керівник наукової діяльності студентів, аспірантів та молодих учених Солошич 
Ірина Олександрівна 

12:10-12:30 Підведення підсумків зустрічі 11 та підготовка до зустрічі 12 
зустрічі 

Члени експертної групи 
 

12:30-13:10 

Зустріч 12 з випускниками ОП «Менеджмент» Члени експертної групи 
Випускники:  
Бачкір Ірина Геннадіївна (2009 р.),  
Макаров Андрій Ігорович (2016 р.),  
Рубан Валерія Володимирівна (2015 р.), 
Заїка Катерина Олегівна (2018 р.),  
Цимбал Олександр Сергійович (2020 р.) 

13:10-13:30 Підведення підсумків зустрічі 12 Члени експертної групи 

13:30-14:10 Резервна зустріч Члени експертної групи  

14:10-15:10 Обідня перерва   

15:10-15:40 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
 

15:40-16:20 Відкрита зустріч Члени експертної групи 
Усі охочі (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

16:20-17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17:00-18:00 

Фінальна зустріч Члени експертної групи 
Гарант ОП : Почтовюк Андрій Борисович 
 
Керівництво ЗВО:  
ректор КрНУ: Загірняк Михайло Васильович; 
перший проректор КрНУ: Никифоров Володимир Валентинович;  
проректор КрНУ з науково-педагогічної та методичної роботи: Костін Віктор 
Володимирович; 



проректор КрНУ з науково-педагогічної та економіки: Усатюк Володимир 
Михайлович;  
проректор КрНУ з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті: 
Сергієнко Cергій Анатолійович 

День ІІІ (05.03.2021) 

09:00-18:00 «День суджень» Члени експертної групи 

 
 
 

Керівник експертної групи       Л. В. Шаульська 
 
 
Гарант 
ОП «Менеджмент» зі спеціальності 073 «Менеджмент» 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського      А. Б. Почтовюк


