
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи освітньо-наукової програми «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»  (ID в ЄДЕБО 46355) за спеціальністю 141 Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка на третьому рівні вищої освіти «Доктор 
філософії» у закладі вищої освіти Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського» (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 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. ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі з учасниками 
фокус-груп відповідно до розкладу роботи за допомогою програми Zoom. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на внутрішніх зустрічах не можуть бути присутні працівники 
ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи для 
кожної зустрічі, у погоджений час. 

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

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

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 освітньої 
програми, є гарант освітньої програми Яндульський Олександр Станіславович. 

2.9. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, 
здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму Zoom.  

2.10. Всі відео-зустрічі записуються представником експертної групи та після 
закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти. 



3. Розклад роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової 
програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  (ID в ЄДЕБО 46355) за спеціальністю 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на третьому рівні вищої освіти «Доктор філософії» у 
закладі вищої освіти Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» у період 12-14 липня 2021 року. 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 12.07.2021 
0830–0900 Технічна зустріч експертної групи Члени експертної групи 
0900–0940 Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи;  
гарант ОП, декан ФЕА Яндульський Олександр Станіславович; 
Перший проректор Якименко Юрій Іванович; 
Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій Анатолійович; 
Директор Департаменту якості освітнього процесу Жученко Олексій 
Анатолійович; 
Завідуючий кафедрою автоматизації електромеханічних систем та 
електроприводу Пересада Сергій Михайлович. 

0940–1000 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1000–1040 Організаційна зустріч 2 з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Яндульський Олександр Станіславович; 
 

1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1100–1200 Зустріч 3 з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців: 
1. Інституту ВЕ НАНУ: директор, член-кореспондент Кудря Степан 

Олександрович 

2. Інституту електродинаміки НАН України: заст.. директора Шаповал Іван 

Андрійович 

3. Зав. відділу Тугай Юрій Іванович 

4. НТП «Кабельінвест», технічний директор Цвілій Сергій Леонтійович 

5. Компанія «Шнейдер-електрик», Франція, керівник проектів Курсон Олег 

Іванович 

6. Держенергоогляд України, нач. відділу  Замулко Анатолій Ігорович 

7. Інститут технічної теплотехніки, зав. відділу, член-кореспондент Басок 

Борис Іванович 

8. ДТЕК, головний спеціаліст відділу інновацій Опришко Віталій Павлович 



1200–1220 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1220–1320 Обідня перерва  
1320–1420 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти 
Члени експертної групи;  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 

- Шкордун Олександр -  1 курс 
- Красовський Павло – 1 курс 
- Буханенко Олександр – ІІ курс 
- Землянухіна Ганна – ІІ курс 
- Массаковський Вадим – ІІІ курс 
- Коваленко Ірина - ІІІ курс 
- Пода Михайло - ІV курс 
- Мельник Олександр -  ІV курс 

1420–1440 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1440–1510 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи;  
представники студентського самоврядування:  
Голова студентської ради Войтюк І.О. 

Голова відділу якості освіти СР Сомчинський Богдан Юрійович; 

Голова профкому студентів Степанюк Ігор Васильович; 
В.о. голови студради ФЕА Полева Соломія Іванівна 

1510–1530 Підведення підсумків зустрічі 5  
1530–1630 Відкрита зустріч 6 Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу  
(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1630–1650 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1650–1750 Зустріч 7 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники:  
Толочко Ольга Іванівна; 
Ковбаса Сергій Миколайович; 
Щерба Максим Анатолійович; 
Кудря Степан Олександрович; 
Міхненко Галина Едуардівна; 
Басок Борис Іванович; 
Островерхов Микола Якович 

1750–1800 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
 



День 2 – 13.07.2021 
0830–0900 Технічна зустріч експертної групи Члени експертної групи 
0900–0950 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Яндульський Олександр Станіславович; 
Пушкар Микола Васильович (корп. 20); 
Троценко Євген Олександрович (корп. 1); 
Дерев’янко Денис Григорович (корп. 22). 

0950–1020 Ознайомлення з системою 
дистанційного навчання 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Яндульський Олександр Станіславович; 
Міхненко Галина Едуардівна; 
Труніна Ганна Олексіївна. 

1020–1040 Підведення підсумків та 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

1040–1125 Зустріч 8 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Заступник начальника науково-дослідної частини Владимирський Ігор 
Анатолійович.; 
Начальник відділу аспірантури та докторантури Дмитрієва Олена 
Іванівна; 
Начальник навчального відділу Лемешко Анатолій Дмитрович; 
Директор департаменту майнових та соціальних питань Манзюк Сергій 
Анатолійович; 
Начальник відділу атестації НПП Яблонський Петро Миколайович; 
Начальник планово-фінансового відділу Броницька Марина 
Володимирівна. 

1125–1145 Підведення підсумків зустрічі 8 і 
підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

1145–1230 Зустріч 9 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Вчений секретар НТБ Барабаш Світлана Іванівна; 
начальник відділу навчально-методичної роботи Желяскова Тетяна 
Миколаївна; 
Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко Олексій 
Анатолійович;  
Начальник відділу соціально-психологічної роботи Петрова Світлана 
Олександрівна. 

1230–1300 Підведення підсумків зустрічі 9 і 
підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

1300–1400 Обідня перерва  
 



1400–1440 Зустріч 10 з керівниками 
здобувачів ОП 

Члени експертної групи; 
Наукові керівники: 

- проф. Пересада С.М. 

- проф. Толочко О.І. 

- доц. Бур’ян С.М. 

- проф. Яндульський О.С. 

- проф. Шинкаренко В.Ф. 

- доц. Троценко Є.О. 

- проф. Розен В.П. 

- проф. Попов В.А. 

1440–1500 Підведення підсумків зустрічі 10 і 
підготовка до резервної зустрічі 11 

Члени експертної групи 

1500–1540 Резервна зустріч 11 Члени експертної групи;  
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1540–1620 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 11 і підготовка до 
фінальної зустрічі 12 

Члени експертної групи 

1620–1700 Фінальна зустріч 12 Члени експертної групи; 
Декан ФЕА, гарант ОП Яндульський Олександр Станіславович. 
Перший проректор Якименко Юрій Іванович; 
Проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій Анатолійович; 
Директор Департаменту якості освітнього процесу Жученко Олексій 
Анатолійович; 
Завідуючий кафедрою автоматизації електромеханічних систем та 
електроприводу Пересада Сергій Михайлович. 

День 3 –14.07.2021 
1000–1700 «День суджень» – внутрішні 

зустрічі експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


