
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Економіка»  третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»  

 у   Київському національному університеті технологій та дизайну 
у віддаленому (дистанційному) режимі (18.01.2022 р.– 20.01.2022 р.) 

 
1. Призначення та статус цієї програми. Ця програма є документом, що фіксує спільний 

погоджений план роботи експертної групи у Київському національному університеті технологій 

та дизайну (далі – КНУТД) під час акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми 
«Економіка» (ID у ЄДЕБО 37482) у віддаленому (дистанційному) режимі, а також умови її 
проведення. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КНУТД, так і для експертної групи. 

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою сторін (як експертної групи, так і 
КНУТД). 

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. КНУТД 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 проведення акредитаційної експертизи.  

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими (крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою), на них не можуть бути присутні працівники КНУТД та інші особи.  

2.3. КНУТД забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, в 
погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими, на них не можуть бути присутніми 

особи, які не запрошені 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 здійснення 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це  КНУТД у розумні строки;  КНУТД 

має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн-участь відповідної особи у резервній зустрічі. 
2.6. У розкладі програми передбачено відкриту онлайн-зустріч.  КНУТД зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про 
дату, час і місце проведення такої зустрічі.  

2.7. КНУТД під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 
режимі надає на запит експертної групи (без фізичної присутності експертів у закладі) всі необхідні 
матеріали із застосуванням засобів дистанційного зв’язку. 

2.8. Контактною особою від КНУТД з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції з використанням 

технічних засобів відеозв’язку. Всі відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або 
членом експертної групи за узгодженням) та після закінчення експертизи передаються до 

секретаріату Національного агентства.



 

3. Розклад роботи експертної групи 
  

Попередній етап 
підготовки до 
акредитаційної 

експертизи 

Вивчення та аналіз ОНП; вивчення відомостей про самооцінювання; аналіз навчального плану за ОНП.  

Погодження формату демонстрації матеріально-технічного забезпечення ЗВО.  

Складання та узгодження з ЗВО програми акредитаційної експертизи на період 18-20 січня 2022 р. 

Апробування електронних ресурсів до початку дистанційної зустрічі, пробна відеоконференція. 

Час  Зустріч або інші активності Учасники 

ДЕНЬ І – 18 січня 2022 р. 

08.45-9.00 Організаційні налаштування системи для проведення он -лайн спілкування експертної групи. Підготовка до зустрічі 1. 

09:00 – 09:30 30  хв. Онлайн-зустріч 1 з гарантом ОП 
 

Члени експертної групи: 
Гражевська Надія Іванівна – керівник ЕГ. 
Колещук Орест Ярославович – член ЕГ.  
Фесенко Ганна Олександрівна  – член ЕГ. 

Олешко Анна Анатоліївна – гарант ОНП, завідувач кафедри смарт-
економіки Київського національного університету технологій та 
дизайну, д.е.н., професор. 

09:30 – 10:00 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

10:00 – 10:30 30  хв. Онлайн-зустріч 2 з вищим керівництвом та 

менеджментом ЗВО 
 
 

Члени експертної групи. 

Грищенко Іван Михайлович ‒ ректор Київського національного 

університету технологій та дизайну. 

Моргулець Оксана Борисівна ‒ проректор з науково-педагогічної 

діяльності Київського національного університету технологій та 

дизайну. 

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна ‒ проректор з наукової та 

інноваційної діяльності Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Стаценко Володимир Володимирович ‒ проректор з цифрової 

трансформації Київського національного університету технологій та 



дизайну. 

Серпутько Анатолій Васильович ‒ проректор з навчально-  

виробничих питань та розвитку Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Ольшанська Олександра Володимирівна ‒ декан факультету 

управління та бізнес-дизайну Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Олешко Анна Анатоліївна – гарант ОНП, завідувач кафедри смарт-

економіки Київського національного університету технологій та 

дизайну, д.е.н., професор. 

10:30 – 11:00 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

11:00 – 12:00 60  хв. Онлайн-зустріч 3 з групою забезпечення ОП 
та академічним персоналом. 
 

               
 

Члени експертної групи. 
Олешко Анна Анатоліївна – гарант ОНП, завідувач кафедри смарт-
економіки, д.е.н., професор. 

Науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 
формують загальнонаукові та професійні компетентності:  
Сакун Айта Валдуровна ‒ д.філос.н., доцент кафедри філософії та 
культурології.  
Бондарчук Юлія Андріївна ‒ к.філ.н., завідувач кафедри філології та 
перекладу. 
Стаценко Дмитро Володимирович ‒ к.т.н., доцент кафедри 
комп’ютерної інженерії та електромеханіки. 
Остапенко Наталія Валентинівна ‒ д.т.н., завідувач кафедри 
ергономіки і дизайну. 
Ольшанська Олександра Володимирівна ‒ д.е.н., професор кафедри 
смарт-економіки. 
Денисенко Микола Павлович ‒ д.е.н., професор кафедри смарт-
економіки. 
Воронкова Таїсія Євгенівна ‒ к.е.н., професор кафедри смарт-
економіки. 
Шацька Зорина Ярославівна ‒ к.е.н., доцент кафедри смарт-

економіки. 

12:00 – 12:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи. 



12:30 – 13:30 60  хв. Обідня перерва  

13:30 – 14:00 30  хв. Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи. 

14:00 – 15:00 60  хв. Онлайн-зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти та випускниками 
 
 

 
 

Члени експертної групи. 
Аспіранти ОНП: 
1 курс 

Лебедєв Марко Клаудійович.  
Тимкован Владислава Ігорівна. 
2 курс 

Медвідь Ганна Сергіївна.  
3 курс 
Прима Владислав Ігорович. 
4 курс  
Новіков Дмитро Вікторович.  

Мельник Людмила Сергіївна. 
Випускники за ОНП: 
Бірюкова Юлія Андріївна. 

Несенюк Євген Сергійович. 

15:00 – 15:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

15:30 – 16:00 30  хв. Онлайн-зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

 
 
 

Члени експертної групи. 
Лесюта Наталія Юріївна ‒ Голова первинної профспілкової 

організації студентів  Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Малюшенко Олександра Олександрівна ‒ в. о. голови 

Студентського парламенту  Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Кураксіна Валерія Євгеніївна ‒ Голова Ради Наукового товариства 

студентів та аспірантів  Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

16:00 – 16:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 5 
 
 

  



16:30 – 17:00 30  хв. Відкрита онлайн-зустріч  

 
 

Члени експертної групи. 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації ЗВО). 

17:00 – 17:30 30  хв. Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

17:30 – 18:00 30  хв. Онлайн-зустріч 6 з роботодавцями та 

партнерами  
           
 

Члени експертної групи. 

Заяць Тетяна Анатоліївна ‒ завідувач відділу проблем формування 
соціального капіталу  Інституту демографії та соціальних досліджень 
імені М.В. Птухи НАН України, д.е.н., професор. 
Любіч Олександр Олексійович ‒ заслужений економіст України, 

віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління», д.е.н., 
професор. 
Монастирський Григорій Леонардович ‒ професор кафедри 
менеджменту та публічного управління, директор наукового інституту 

управління проектами Західноукраїнського національного 
університету, д.е.н., професор. 
Мігус Ірина Петрівна  ‒ проректор з наукової роботи Університету 
«КРОК», д.е.н., професор. 

Гавкалова Наталія Леонідівна ‒ завідувач кафедри державного 

управління, публічного адміністрування та регіональної економіки 

Харківського національного економічного університету імені Семена 

Кузнеця, д.е.н., професор. 

Лучна Ольга Олексіївна ‒ директор ТОВ «Перший адміністратор 

пенсійного фонду». 

Шарлович Зоя Павлівна ‒ проректор з міжнародної співпраці та 

європейської інтеграції Вищої Школи Агробізнесу в Ломжі (Польща), 

д.пед.н., професор.   

18:00 – 18:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи. 
 
 

 
 
 



 ДЕНЬ ІІ – 19 січня 2022 р. 

09:00 – 09:40 40  хв. Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОНП, в 
т.ч. із використанням засобів дистанційного 
зв’язку 

Члени експертної групи. 
Олешко Анна Анатоліївна –гарант ОНП, завідувач кафедри смарт-
економіки, д.е.н., професор. 
Шацька Зорина Ярославівна – матеріально-відповідальна особа 

кафедри смарт-економіки, к.е.н. доцент. 

09:40 – 10:00 20  хв. Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи. 
 

10:00 – 11:00 60  хв. Онлайн-зустріч 7 із адміністративним 
персоналом 
 

 

Члени експертної групи. 
Арабулі Світлана Іванівна ‒ завідувач відділу докторантури і 
аспірантури  Київського національного університету технологій та 

дизайну. 
Григоревська Олена Олександрівна ‒ директор навчально- 
методичного центру управління підготовкою фахівців Київського 
національного університету технологій та дизайну.  

Шевченко Олег Олександрович ‒ Директор Інституту 
інтернаціоналізації вищої освіти та науки  Київського національного 
університету технологій та дизайну.  
Кизимчук Олена Павлівна ‒ Директор офісу міжнародного 

співробітництва та євроінтеграції  Київського національного 
університету технологій та дизайну.  
Власюк Тетяна Миколаївна ‒ відповідальний секретар приймальної 
комісії  Київського національного університету технологій та дизайну. 

Кулік Тетяна Ігорівна ‒  Директор центру праці та кар’єри 
Київського національного університету технологій та дизайну.  

Ніфатова Олена Михайлівна ‒ начальник науково-дослідної частин 
Київського національного університету технологій та дизайну. 

11:00 – 11:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка 

до зустрічі 8 

Члени експертної групи. 



11:30 – 12:00 30  хв. Онлайн-зустріч 8 з працівниками 
допоміжних (сервісних) структурних 
підрозділів 
 

             
 

Члени експертної групи. 
Вергун Михайло Олексійович ‒ головний бухгалтер-проректор з 
фінансово-економічної та соціальної роботи  Київського національного 
університету технологій та дизайну. 

Букорос Тетяна Олександрівна ‒ директор науково-технічної 
бібліотеки Київського національного університету технологій та 
дизайну. 
Пономаренко Ігор Віталійович ‒ керівник центру менеджменту 

якості освітньої діяльності  Київського національного університету 
технологій та дизайну. 
Зінченко Олена Василівна ‒ начальник відділу кадрів Київського 
національного університету технологій та дизайну.   

12:00 – 12:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи. 

12:30 – 13:30 60  хв. Обідня перерва  

13:30 – 14:00 30  хв. Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи. 

14:00 – 14:30 30  хв. Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч.  

14:30 – 15:00 30  хв. Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи. 

15:00 – 16:00 60  хв. Онлайн-зустріч 9 з науковими керівниками 
аспірантів 

Члени експертної групи. 
Наукові керівники аспірантів: 
Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна, д.е.н., професор. 

Ольшанська Олександра Володимирівна, д.е.н., професор. 
Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор. 

Касич Алла Олександрівна, д.е.н., професор. 
Олешко Анна Анатоліївна, д.е.н., професор. 

16:00 – 16:30 30  хв. Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
 
 

 



16:30 – 17:00 30  хв. Фінальна зустріч 

 
 

Члени експертної групи. 
Грищенко Іван Михайлович ‒ ректор Київського національного 

університету технологій та дизайну. 

Моргулець Оксана Борисівна ‒ проректор з науково-педагогічної 

діяльності Київського національного університету технологій та 

дизайну. 

Ганущак-Єфіменко Людмила Михайлівна ‒ проректор з наукової та 

інноваційної діяльності Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Стаценко Володимир Володимирович ‒ проректор з цифрової 

трансформації Київського національного університету технологій та 

дизайну. 

Серпутько Анатолій Васильович ‒ проректор з навчально- 

виробничих питань та розвитку Київського національного університету 

технологій та дизайну. 

Ольшанська Олександра Володимирівна ‒ декан факультету 
управління та бізнес-дизайну Київського національного університету 
технологій та дизайну. 
Олешко Анна Анатоліївна – гарант ОНП, завідувач кафедри смарт-

економіки Київського національного університету технологій та 
дизайну. 

17:00 – 18:00 60 хв. Робота з документами Члени експертної групи. 

  

ДЕНЬ ІІІ – 20 січні 2021 р. 

09:00 – 18:00  «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

 

 

            


