
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням  

технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «131 Прикладна механіка» освітньої програми  

«Прикладна механіка» (ЄДЕБО 46350, процедура № 4262), за рівнем вищої освіти «Доктор філософії»  

у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

з 21 по 23 липня  2021 р. 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під 
час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 
присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі роботи для кожної зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 
розкладу. 

2.3. У розкладі роботи експертної групи 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. 

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце/спосіб проведення такої зустрічі. 

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

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у 
відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно, із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

2.8. Огляд матеріально-технічної бази за згодою сторін забезпечено шляхом відеозвіту. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 21 липня 2021 р. 

09:15–09:30 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:30–09:40 Організаційна зустріч з гарантом ОП, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гарант ОП –  

09:40–9:50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:50–10:30 Зустріч 1  з керівником та менеджментом ЗВО, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Бобир Микола Іванович;  

Перший проректор Якименко Юрій іванович; 

Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій 

Анатолійович; 
Директор департаменту якості освітнього процесу 

Жученко Олексій Анатолійович 

10:30–10:40 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10:40–11:40 Зустріч 2 з академічним персоналом, відеоконференція Члени експертної групи; 

гарант ОП – Бобир Микола Іванович; науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 

викладають на цій програмі: 

- науково-педагогічні працівники, які викладають дисципліни, що 

формують загальнонаукові компетентності:  

Шукаєв Сергій Миколайович; 

Лавриш  Юлія Едуардівна; 
- науково-педагогічні працівники, що забезпечують спеціальні 

компетентності:  

Крищук Микола Георгіович; 

Петраков Юрій Володимирович 

11:40–11:50 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11:50–12:40 Зустріч №3 з науковими керівниками здобувачів 

освіти 

Члени експертної групи;  

Наукові керівники, що здійснюють наукове керівництво аспірантами 

в межах індивідуальних планів наукової роботи:  

Губарев Олександр Павлович;  

Саленко Олександр Федорович;  

Цибенко Олександр Сергійович;  

Сокольський Олександр Леонідович. 

12:40-13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13:00–13:45 Обідня перерва  

13:45–14:45 Зустріч 4 із адміністративним персоналом*, Члени експертної групи;  



відеоконференція  начальник навчального відділу –  Лемешко Анатолій Дмитрович; 

відповідальний секретар приймальної комісії –  Мураховський 

Сергій Анатолійович; 

уповноважена особа з питань виявлення і протидії корупції -

Цимбаленко Яна Юріївна; 

заступник начальника науково-дослідної частини – Владимирський 

Ігор Анатолійович; 

завідувач аспірантури та докторантури – Дмитрієва Олена Іванівна 

14:45–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

15:00–15:40 Зустріч 5  з представниками студентського 

самоврядування, відеоконференція 

Члени експертної групи; 

голова Ради молодих вчених – Васильєв Георгій Степанович; 

голова НТСА – Серга Андрій Вадимович;. 

заступник голови НТСА – Пушик Святослав Олексійович; 

голова Студентської ради Войтюк Ілля Олексійович; 

голова відділу якості освіти СР Сомчинський Богдан Юрійович; 

голова профкому студентів Степанюк Ігор Васильович. 

15:40–15:50 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

15:50–16:50 Зустріч 6 з роботодавцями, відеоконференція Члени експертної групи; представники роботодавців  

ТОВ «Прогрестех-Україна» - заст.директора Коржевський Віталій 

Анатолійович; 

ДП Антонов – начальник відділу Знова Валерій Анатолійович; 

Інститут проблем міцності ім. Г.С.Писаренка НАН України – 

заст. директора, д.т.н., професор, член-кор. НАН України, 

Зіньковський Анатолій Павлович; 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України -

заст. директора, д.т.н., професор, член-кор. НАН України Клименко 

Сергій Анатолійович. 

16:50–17:00 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

День 2 – 22 липня 2021 р. 

09:15–09:30 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних засобів 

відеозв’язку 

Члени експертної групи 

9:30–10:30 

 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 

під час реалізації. Відеозвіт/Відеострім, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; гарант ОП – Бобир Микола Іванович. 

10:30–10:40 Підведення підсумків відеостріму Члени експертної групи 

10:40–11:30 Зустріч 7. Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранту ОП та представників адміністрації ЗВО) 

11:30–11:40 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

11:40–12:20 
 
 

Зустріч 8, зі здобувачами вищої освіти 

відеоконференція 

Члени експертної групи;: здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:  
І курс – Синицина Єлизавета Юріївна, Кравчук Олексій 

Олександрович; 



ІІ курс – Рубашевський Віктор Вікторович, Корева Віталій 

Олегович; 
ІІІ курс – Мусієнко Ольга Станіславівна, Іщенко Олексій 

Антонович; 
IV курс – Сохан Дмитро Володимирович, Герасименко Юлія 

Юріївна. 

12:20–12:30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

12:30–13:00 Обідня перерва  

13:00–13:50 Зустріч 9 з випускниками ОНП «Прикладна механіка», 

відеоконференція 

Члени експертної групи; випускники аспірантури за спеціальністю:  

Фам Дик Куан (каф. ДММ, ММІ) 

Зворикін Володимир Леонідович (ІМЗ) 

13:50–14:00 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 

14:00–15:00 Зустріч 10 із допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами*, відеоконференція 

Члени експертної групи;  
директор департаменту якості освітнього процесу – Жученко 

Олексій Анатолійович; 
керівник відділу міжнародних зв'язків – Шукаєв Сергій 

Миколайович; 
Директорка ННЦ «Соціоплюс» - Іщенко Анна Миколаївна; 

Начальник відділу атестації НПП – Яблонський Петро 

Миколайович; 
Вчений секретар НТБ – Барабаш Світлана Іванівна; 
Директор департаменту майнових і соціальних питань - Манзюк 

Сергій Анатолійович; 

15:00–15:10 Підведення підсумків зустрічі 10 і підготовка до 
резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

15:10–16:00 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16:00–16:20 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16:20–17:00 Фінальний брифінг, відеоконференція Члени експертної групи; гарант ОП – Бобир Микола Іванович; 
Перший проректор Якименко Юрій Іванович; 

Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій 

Анатолійович; 
Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко 

Олексій Анатолійович. 

17:00–17:30 Підведення підсумків Члени експертної групи 

День 3 – 23 липня 2021 р. 

09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня комунікація експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 

* – на зустріч запрошуються керівники або представники відповідних підрозділів 


