ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
у віддаленому (дистанційному) режимі
за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» за другим рівнем вищої освіти
освітніх програм 28922 «Медична інженерія» та
39269 «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»
в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут
імені Ігоря Сікорського»
у період з 29.09.2021р. по 01.10.2021 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби,
окреме приміщення для проведення зустрічей.
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет
може бути забезпечений в інший спосіб.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі,
у погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми
особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі виїзду 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 за відповідною освітньою програмою про дату,
часу 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 освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів
відеозв’язку.

3. Розклад роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі за спеціальністю 163 «Біомедична інженерія» за другим рівнем вищої освіти
освітніх програм 28922 «Медична інженерія» та 39269 «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»
в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
у період з 29.09.2021р. по 01.10.2021 р.
Час
Заходи
Учасники
День 1 – 29.09.2021р.
Організаційна
нарада
експертної
09.00–09.10
групи. Перевірка та налаштування Члени експертної групи.
(10 хвилин)
технічних засобів відеозв’язку
Члени експертної групи.
09.10–09.50
Організаційна зустріч з гарантами
Гаранти освітніх програм: доц. Бесараб Олександр Борисович,
(40 хвилин)
ОП
доц. Соломін Андрій Вячеславович
09.50–10.00
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи.
(10 хвилин)
Члени експертної групи;
перший проректор Якименко Юрій Іванович;
проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій Анатолійович;
директор департаменту якості освітнього процесу Жученко Олексій
10.00–10.40
Зустріч
1
з
керівником
та Анатолійович;
(40 хвилин)
менеджментом ЗВО
декан ФБМІ Максименко Віталій Борисович;
завідувач кафедри Галкін Олександр Юрійович;
завідувач кафедри Шликов Владислав Валентинович;
Гаранти освітніх програм: Бесараб Олександр Борисович,
Соломін Андрій Вячеславович
10.40–11.00
Підведення підсумків зустрічі 1 і
Члени експертної групи.
(20 хвилин)
підготовка до зустрічі 2
Ознайомлення
з
матеріальноЧлени експертної групи.
технічною
базою,
що
Гаранти освітніх програм: Бесараб Олександр Борисович,
11.00-11.40
використовується під час реалізації
Соломін Андрій Вячеславович
(40 хвилин)
ОП (ЗD тур, відеопрезентації онлайн,
завідувач кафедри Галкін Олександр Юрійович;
онлайн-стрім
тощо).
завідувач кафедри Шликов Владислав Валентинович.
Відеоконференція 2.
11.40-12.00
Підведення підсумків зустрічі 2 і
Члени експертної групи.
(20 хвилин)
підготовка до зустрічі 3
12.00-12.40
Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи.
(40 хвилин)
ОП «Медична інженерія»
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст
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ОП та викладають на ОП «Медична інженерія»:
проф. Максименко Віталій Борисович, проф. Галкін Олександр
Юрійович, доц. Шликов Владислав Валентинович, доц. Соломін Андрій
Вячеславович, доц. Сичик Марина Михайлівна, доц. Вовянко
Світлана Ігорівна, доц. Калашнікова Лариса Євгенівна, доц.
Білошицька Оксана Костянтинівна, доц. Богомолов Микола
Федорович

12.40-13.00
(20 хвилин)
13.00-14.00

14.00-14.40
(40 хвилин)

14.40-15.00
(20 хвилин)

15.00-15.40
(40 хвилин)

15.40-16.00
(20 хвилин)

16.00-16.40
(40 хвилин)

16.40-17.00
(20 хвилин)
17.00-17.40
(40 хвилин)

Підведення підсумків зустрічі 3 і
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 4
Обідня перерва
Члени експертної групи.
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОП
Зустріч 4 з академічним персоналом та викладають на ОП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»:
ОП
«Регенеративна
та проф. Галкін Олександр Юрійович, доц. Бесараб Олександр Борисович,
біофармацевтична інженерія»
доц. Солдаткін Олександр Олексійович, доц. Мотроненко Валентина
Василівна, ст. викл. Луценко Тетяна Миколаївна, ст. викл. Голембіовська
Олена Ігорівна
Підведення підсумків зустрічі 4 і
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 5
Члени експертної групи.
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Медична інженерія» (по 3
Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти здобувача з кожного року навчання): Вальтер Юлія Романівна, Кулявець
ОП
Вікторія Русланівна, Ткаченко Маріанна Юріївна, Попов Станіслав
Володимирович, Недураєва Анастасія Юріївна, Винокурова Вероніка
Ігорівна
Підведення підсумків зустрічі 5 і
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 6
Члени експертної групи.
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Регенеративна та
Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти біофармацевтична інженерія» (по 3 здобувача з кожного року навчання та 1
ОП
іноземця): Щербина Валентин Юрійович, Лисичина Світлана Василівна,
Степанюк Олександр Олегович, Сяо Хуеймінь, Паламарчук Юлія
Василівна, Кізим Марія Сергіївна, Руснак Марія Русланівна.
Підведення підсумків зустрічі 6 і
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи.
Зустріч 7 із стейкхолдерами ОП
представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього забезпечення
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якості ОП.
ОП «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»: к.т.н. Горшунов Юрій
Володимирович (ТОВ «Діксі-Центр»), Щоткіна Наталія Володимирівна
(ТОВ «Ікспанд»), к.б.н. Сокол Анатолій Анатолійович (ДУ «НПМЦДККХ
МОЗ України»), к.т.н. Луценко Тетяна Миколаївна (ТОВ «УА «Профарма»), Касьяненко Владислав Вікторович (ТОВ «Імпрув Медикел»).
ОП «Медична інженерія»: д.б.н. Орел Валерій Еммануїлович
(Національний інститут раку МОЗ України), к.т.н. Дубко Андрій
Григорович (Інститут електрозварювання імені Євгена Патона НАН
України), к.т.н. Сичик Марина Михайлівна (ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»), к.т.н.
Білошицька Оксана Костянтинівна (Державна наукова установа
«Науково практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
Державного управління справами)
17.40-18.00
(20 хвилин)

Підведення підсумків зустрічі 7.
Підведення підсумків 1 робочого дня.

Члени експертної групи.
День 2 – 30.09.2021р.

09.00-09.20
(20 хвилин)

09.20–10.00
(40 хвилин)

10.00-10.20
(20 хвилин)
10.20-11.00
(40 хвилин)
11.00-11.20
(20 хвилин)
11.20-12.00
(40 хвилин)

Перевірка та налаштування технічних
засобів відеозв’язку. Підготовка до Члени експертної групи.
зустрічі 8
Члени експертної групи.
Представники студентського самоврядування:
голова студентської ради Войтюк Ілля Олексійович;
Зустріч 8 з представниками органів
голова профспілкової організації студентів Степанюк Ігор Васильович;
студентського самоврядування ЗВО
заступник голови НТСА Пушик Святослав Олексійович;
представники студентського самоврядування ФБМІ: Давидович Ілля
Вікторович (голова); Марченко Вікторія Сергіївна
Підведення підсумків зустрічі 8 і
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 9
Члени експертної групи.
Зустріч 9 з випускниками ОП
Випускники ОП: Захарчук Наталія Василівна, Гришина Наталія
Леонідівна, Макеєнко Оксана Леонідівна, Козій-Богайчук Інна Василівна
Підведення підсумків зустрічі 9 і
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 10
Зустріч 10 із адміністративним та Члени експертної групи.
допоміжним персоналом, що бере представники допоміжних структурних підрозділів, які долучені до реалізації
участь в організації освітнього ОП «Медична інженерія» та «Регенеративна та біофармацевтична інженерія»,
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процесу на ОП

зокрема:
директор департаменту якості вищої Жученко Олексій Анатолійвич;
декан ФБМІ Максименко Віталій Борисович;
завідувач випускаючої кафедри Галкін Олександр Юрійович;
завідувач випускаючої кафедри Шликов Владислав Валентинович;
начальник навчального відділу Лемешко Анатолій Дмитрович;
заступник декана ФБМІ з навчально-методичної роботи Карпюк Ірина
Юріївна;
заступник декана ФБМІ з навчально-виховної роботи Білошицька Оксана
Костянтинівна;
начальник відділу сприяння працевлаштуванню Пожарська Наталія
Михайлівна;
директорка ННЦ ПС «Соціоплюс» Іщенко Анна Миколаївна;
заступник начальника науково-дослідної частини Владимирський Ігор
Анатолійович;
голова ради молодих вчених Васильєв Георгій Степанович;
відповідальна особа за дотримання академічної доброчесності Бруй Оксана
Миколаївна;
начальник відділу академічної мобільності Демиденко Ольга Павлівна

Підведення підсумків зустрічі 10 і
підготовка до зустрічі 11

Члени експертної групи.

12.20-13.00
(40 хвилин)

Зустріч
11
із
керівниками
допоміжних структурних підрозділів

Члени експертної групи;
начальник відділу атестації кадрів Яблонський Петро Миколайович;
начальник навчально-методичного відділу Желяскова Тетяна Миколаївна;
начальник планово-фінансового відділу Броницька Марина Володимирівна;
завідувачка бібліотекою Бруй Оксана Миколаївна;
начальник відділу новітніх технологій в освіті Сімашко Інна Вячеславівна;
відповідальний секретар приймальної комісії Мураховський Сергій
Анатолійович;
начальник відділу навчально-виховної роботи Хижняк Тетяна Андріївна

13.00-13.20
(20 хвилин)
13.20-14.20
14.20-14.40
(20 хвилин)
14.40-15.20
(40 хвилин)

Підведення підсумків зустрічі 11

Члени експертної групи

12.00-12.20
(20 хвилин)

Обідня перерва
Підготовка до відкритої зустрічі

Члени експертної групи

Відкрита зустріч

Члени експертної групи.
усі бажаючі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників
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адміністрації ЗВО);
усі бажаючі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати
попередні зустрічі
15.20-15.40
(20 хвилин)
15.40-16.20
(40 хвилин)
16.20-16.40
(20 хвилин)

16.40-17.20
(40 хвилин)

17.20-17.40
(20 хвилин)
09.00–18.00

Підведення
підсумків
відкритої
зустрічі та підготовка до резервної Члени експертної групи.
зустрічі
Члени експертної групи.
Резервна зустріч
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення
підсумків
резервної
зустрічі та підготовка до фінального Члени експертної групи
брифінгу
Члени експертної групи;
перший проректор Якименко Юрій Іванович;
проректор з навчальної роботи Мельниченко Анатолій Анатолійович;
директор департаменту якості освітнього процесу Жученко Олексій
Фінальний брифінг
Анатолійович;
Гаранти освітніх програм: доц. Бесараб Олександр Борисович,
доц. Соломін Андрій Вячеславович
Підведення підсумків зустрічей і
Члени експертної групи
опрацювання документів
День 3 – 01.10.2021р.
«День суджень» – внутрішня зустріч
Члени експертної групи
експертної групи

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ
АННА КРАСИЛЬНІКОВА
«24» вересня 2021 року
ПОГОДЖЕНО:
РЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
МИХАЙЛО ЗГУРОВСЬКИЙ
«24» вересня 2021 року

