
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи за спеціальністю 022 Дизайн 
освітньо-професійної програми  

«Промисловий дизайн» (ID у ЄДЕБО 18760) 
за першим рівнем вищої освіти (справа № 551/АС-21) 
у Харківській державній академії дизайну і мистецтв  

31.03-02.04.2021 р. 
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

 
1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Для сторін, які беруть участь у проведенні акредитаційної експертизи із використанням 
технічних засобів відеозв’язку:  
2.1.1. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту  
2.1.2. Обов’язковий відеозапис зустрічей онлайн візиту.  
2.1.3. Участь члена (співробітника) Національного агентства в якості спостерігача на всіх 
етапах онлайн візиту.  
2.1.4. Не збирати учасників фокус-груп у ЗВО.  
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою.  
2.4. ЗВО забезпечує он-лайн присутність осіб, визначених у розкладі зустрічей у погоджений 
час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 
що не запрошені на них відповідно до розкладу.  
2.5. У розкладі 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 розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 
усіх учасників освітнього процесу про дату, часу і місце проведення такої зустрічі публікацією 
на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках про роботу експертної 
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на он-
лайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у 
вказаний час згідно погодженої програми.  
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 освітньою програми, 
є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
освітньо-професійної програми (ОПП) “Промисловий дизайн” 

 першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
за спеціальністю 022 Дизайн 

у Харківській державній академії дизайну і мистецтв  
31.03-02.04.2021 р. 

 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – 31.03.2021 р.  
09:00–09:30 Організаційна нарада 

експертної групи.  
Члени експертної групи:  
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина  

09:30–10:10 Організаційна зустріч 
членів експертної групи та 
гаранта ОП 

Члени експертної групи, 
Єременко Ірина - гарант ОПП 

10:10–10:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:30–11:10 
 

Зустріч 1 
з керівником та 
менеджментом ЗВО 
 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
Соболєв Олександр - ректор ХДАДМ,  
Токар Марина – проректор з НПР, 
Кутателадзе Владислав – проректор з НДР, 
Тютькін Віталій – проректор з АГР,  
Єременко Ірина - гарант ОПП 

11:10–11:30 Підведення підсумків 
зустрічі 1  

Члени експертної групи 

11:30-12:30 Огляд матеріально-
технічної бази, 
що використовується під 
час реалізації ОП 
(аудиторії, комп’ютерні 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 



класи, бібліотека тощо). 
 

Єременко Ірина - гарант ОПП, 
Тютькін Віталій – проректор з АГР,  
Малогулко Олена - головний бухгалтер, 
Оніщенко Тетяна - відповідний за програмне забезпечення, 
Грінченко Наталя - директор бібліотеки, 
Федосенко Максим - зав. макетної лабораторії  

12:30-13:00 Підведення підсумків Члени експертної групи 
13:00-13:40 Обідня перерва 
13:40–14:00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
14:00-15:00 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 
 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
Олександр Бойчук - професор кафедри дизайну 
Олена Васіна - доцент кафедри дизайну, 
Богдан Бондаренко - доцент кафедри дизайну, 
Оксана Задиранчук - викладач кафедри дизайну, 
Володимир Тарасов - доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, 
Іван Бондарчук - доцент секції інженерно-технічних дисциплін, 
Тетяна Єрмакова - професор кафедри педагогіки, української таіноземної 
філології 

15:00–15:30 Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

15:30–16:30 Зустріч 3 з роботодавцями 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
Володимир Погорельчук - голова Харківської організації Спілки 
дизайнерів України, 
Тетяна Струк - генеральний директор магазину дизайн-виробів 
«Своєрідне», 
Олександр Клименко - генеральний директор компанії “Kubis”,  



Андрій Привалов - генеральний директор SEO “Privalov Design”, 
Олександр Бабіч - директор дизайн-студії Macosh Design (Польша), 
Анастасія Алферова - дизайнер студії Macosh Design,  
Антон Дьяконов - фоп, дизайнер, 
Анастасия Васьковська - дизайнер бренду Logik plus (Одесса) 

16:30–17:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

День 2 – 01.04.2021 р. 
09:00–10:00 
 

Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
Шатило Катерина, Плужник Анна, Тарасенко Дар'я – ст.1 курсу 
Сторожко Олександра, Герасименко Орина, Андрєєв Володимир, 
Єна Олександра, Криворучко Тетяна – ст. 2 курсу, 
Худякова Анастасія, Кабак Дар'я, Сізов Анатолій, Синельніков 
Михайло, Сухайл Іслан – ст. 3 курсу, 
Семлалі Яссін, Дкуір Аюб, Чень Алиса, Воловик Софія, 
Павловський Андрій – ст. 4 курсу 

10:00–10:30 Підведення підсумків 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

10:30–11:10 Зустріч 5 
із адміністративним 
персоналом та 
допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 
 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
керівник відділу по роботі зі студентами: 
Сбітнєва Надія - декан факультету дизайну, 
Ульянова Тамара - начальник відділу роботи з іноз. студентами, 
Бондарчук Іван - голова профспілки; 
представник фінансового департаменту: 
Малогулко Олена - головний бухгалтер; 
керівник або представник структурного підрозділу відповідального за 



забезпечення якості у ЗВО: 
Надобко Сергій - декан факультету аудіовізуальне мистецтво та заочне 
навчання; 
керівник або представник навчально-методичного відділу університету: 
Жернокльова Галіна - начальник навчально-методичного відділу; 
керівник або представник відділу міжнародних зв’язків: 
Ульянова Тамара - начальник відділу роботи з іноз. студентами,  
керівник або представник Відділу виховної та психолого-педагогічної 
роботи: 
Більдер Наталя - старший викладач кафедри соціально-гуманітарних 
дисциплін. 

11:10–11:30 Підведення підсумків  
зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11:30–12:00 Зустріч 6 
з представниками 
студентського 
самоврядування 
 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
Приходько Олександр- голова студради ХДАДМ, 
Голубєв Антон, Шатило Катерина,  
Шляніна Єкатерина, Панасовська Марія,  
Сторожко Олександра, Герасименко Орина 

12:00–12:20 Підведення підсумків 
 Зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:20–13:20 Обідня перерва 
13:20–13:40 Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

13:40–14:40 Резервна зустріч 
 

Члени експертної групи, 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:40–15:00 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 



15:00-15:30 Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи, усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15:30-16:00 Підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальна зустріч 
 
 

Члени експертної групи: 
Гілязова Наталія  
Савченко Олена  
Максименко Христина 
 
Соболєв Олександр - ректор ХДАДМ,  
Токар Марина – проректор з НПР, 
Кутателадзе Владислав – проректор з НДР, 
Тютькін Віталій – проректор з АГР,  
Єременко Ірина - гарант ОПП 

16:30-17:00 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи  
 

День 3 – 02.04.2021 р.  
09:00–18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи:  
  

 
 


