
 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми  
«Товарознавство і комерційна діяльність» зі спеціальності  

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 
Управління та адміністрування, рівень вищої освіти магістр  

в Київському національному університеті будівництва і архітектури 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця  програма  є  документом,  що  фіксує  спільний  погоджений  план  роботи 
експертної групи у складі Трегубова О.С., Фіалковської А.А., Воронюк Є.В. у 
Київському національному університеті будівництва і архітектури (далі  –  
ЗВО)  під  час  проведення  акредитаційної  експертизи  освітньої програми  
«Товарознавство і комерційна діяльність»  (ID  програми  в  ЄДЕБО  5451),  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 представники 
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-професійної 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 Он-лайн зустріч 

(відеоконференція 
https://us05web.zoom.us/j/83914608790?pwd=

Z2lMa3NhWVdjcVg4YkdUVElWWU5zUT09 ,  
Ідентифікатор конференції: 839 1460 8790 

Код доступу: 2022) 

Учасники 

15.00 – 15.30 
(16.10.2022) 

Пробна відеоконференція  Члени експертної групи, гарант освітньої 
програми 

День 1 – 17.10.2022 (понеділок) 

9.00-9.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; Ляліна Наталя 
Петрівна,  гарант ОП 

9.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00-10.30 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО Члени експертної групи; Куліков Петро 
Мусійович, ректор; Чернишев Денис 
Олегович, перший проректор; Пристайло 
Микола Олексійович, начальник Центру з 
питань забезпечення якості освіти; Гоц 
Володимир Іванович, декан будівельно-
технологічного факультету; Захарченко Петро 
Володимирович, завідувач кафедри 
товарознавства та комерційної діяльності; 
Ляліна Наталя Петрівна, гарант ОП 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-11.30 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

 

 

 

 

 

Члени експертної групи; Ляліна Наталя 
Петрівна, гарант ОП; члени проєктної групи: 
Захарченко Петро Володимирович, 
Самойленко Антоніна Анатоліївна, 
Вотченікова Ольга Володимирівна; науково-
педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі: Алавердян 
Людмила Миколаївна, Дименко Руслан 
Анатолійович, Огороднік Ірина 
Владиславівна, Романенко Олеся 
Валеріївна  

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

https://us05web.zoom.us/j/83914608790?pwd=Z2lMa3NhWVdjcVg4YkdUVElWWU5zUT09
https://us05web.zoom.us/j/83914608790?pwd=Z2lMa3NhWVdjcVg4YkdUVElWWU5zUT09


12.00-12.30 Зустріч 3 зі здобувачами освіти  Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, 
які навчаються на ОП: Сауляк Олег (студент 2 
курсу денної форми навчання), Літковський 
Вячеслав (студент 2 курсу заочної форми 
навчання), Григор’єв Віталій (студент 1 курсу 
денної форми навчання), Романчук Анастасія, 
Калантир Діана (студентки 1 курсу заочної 
форми навчання) 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.30 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; представники 
студентського самоврядування, які відповідають 
за участь студентів у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти: Федорченко 
Микола, голова профкому студентів; 
Корміліцин Ян, заступник голови молодіжної 
наукової ради; Пролупенко Нікіта, голова 
студентського самоврядування будівельно-
технологічного факультету  

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00-15.30 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; представники 
роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Дюжилова Наталія Олександрівна, 
заступник Голови Державної інспекції 
архітектури та містобудування України; 
Варшавець Петро Григорович, Генеральний 
директор ТОВ «Фасад»; представники ТОВ 
«Епіценр-К». 

15.30-16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00-16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16.30-17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 
 

 



День 2 – 18.10.2022 (вівторок) 
09.30–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; Ляліна Наталя 
Петрівна,  гарант ОП 

10.00–10.30 Підведення підсумків огляду матеріально- 
технічної бази і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30–11.00 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; Пристайло Микола 
Олексійович, начальник Центру з питань 
забезпечення якості освіти; Делембовський 
Максим Михайлович, начальник відділу 
ліцензування і акредитації; Балака Максим 
Миколайович, начальник відділу сприяння 
індивідуального розвитку; Войтенко 
Олександр Степанович, начальник 
навчального відділу; Скляров Ігор 
Олександрович, начальник навчально-
методичного відділу; Бондар Олена 
Анатоліївна, директор Центру міжнародного 
співробітництва та партнерства; Бєлозьорова 
Оксана Вікторівна, служба психологічної 
підтримки. 

11.00-11.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.30-12.00 Зустріч 7 з випускниками освітньої 
програми 

Члени експертної групи; випускники освітньої 
програми: Рильник Владислава, будівельна 
компанія MT Højgaard (Данія), проєкт-менеджер; 
Попсуй Вероніка, ФОП Вітюк С.В., менеджер з 
продажу; Чуприна Дмитро, ТОВ "МІРА 
БУДМАТЕРІАЛИ", технік-технолог 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка 
до резервної зустрічі 

 

12.30–13.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13.00–13.30 Підведення підсумків резервної зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі  

Члени експертної групи 

13.30-14.00 Обідня перерва  



14.00-14.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; Куліков Петро 
Мусійович, ректор; Чернишев Денис 
Олегович, перший проректор; Гоц Володимир 
Іванович, декан будівельно-технологічного 
факультету; Захарченко Петро 
Володимирович, завідувач кафедри 
товарознавства та комерційної діяльності; 
Пристайло Микола Олексійович, начальник 
Центру з питань забезпечення якості освіти; 
Делембовський Максим Михайлович, 
начальник відділу ліцензування і акредитації; 
Ляліна Наталя Петрівна, гарант ОП 

14.30 – 15.00 Підведення підсумків роботи 1 та 2 днів 
 

Члени експертної групи 

День 3 – 19.10.2022 (середа) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 

 

 


