
 
 

Програма виїзду 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія»  
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти до 

Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут ім. І. Сікорського» у віддаленому (дистанційному) режимі 

 
 

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

групи у закладі вищої освіти Національному технічному університеті України «Київський 
політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського» (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія» за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти у віддаленому (дистанційному) режимі, а також 
умови роботи експертної групи. 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 
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. 

 
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. 
ЗВО під час дистанційного режиму роботи експертної групи («онлайн-візиту») 

забезпечує відеозв’язок між учасниками зустрічей із використанням технічних засобів 
платформи Zoom без фізичної присутності експертів у ЗВО. Оприлюднення програми 
«онлайн-візиту» є обов’язковим. 

2.2. ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує технічну підтримку та доступ 
учасників зустрічей зі сторони КПІ ім. Ігоря Сікорського до мережі Інтернет. У виняткових 
випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

Гарант освітньої програм є відповідальним за забезпечення присутності всіх 
учасників онлайн зустрічей згідно погодженої програми онлайн візиту та ознайомлення всіх 
учасників з правилами проведення дистанційних зустрічей. 

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 та «онлайн-візиту», є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 



2.5. У розкладі візиту 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 візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої онлайн-зустрічі, надавши їм необхідні лінки через офіційний 
сайт КПІ ім. Ігоря Сікорського або за допомогою інших доступних інформаційних платформ. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Біомедична інженерія», 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 само оцінювання, а саме 
завідувач кафедри біомедичної інженерії Шликов Владислав Валентинович. 

2.9. Обов’язковою складовою акредитаційної експертизи є відеофіксація онлайн 
зустрічей, яку веде експертна група виключно для внутрішнього використання 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Відеозаписи зустрічей не 
можуть передаватися третім особам. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться в дистанційному режимі за адресою  м. 
Київ, пр. Перемоги, 37, кафедра біомедичної інженерії (вул. акад. Янгеля, 16/2, ФБМІ).  

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 07.06.2021 
08:30–09:00 Приїзд експертної групи до ЗВО  
09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОНП Члени експертної групи;  

гарант ОНП: Шликов В.В. 
09:30–10:00 Організаційна зустріч з членами проектної 

групи ОНП 
Члени експертної групи;  
члени проектної групи ОНП: Максименко В.Б. 
(декан факультету), Шликов В.В. (зав. кафедри, 
гарант ОНП), Тарасова Л.Д., Вовянко С.І. 

10:00–12:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОНП, в т.ч. 
презентація навчально-наукових лабораторій 
кафедри 

Члени експертної групи;  
члени проектної групи ОНП: Максименко В.Б. 
(декан факультету), Шликов В.В. (зав. кафедри), 
Тарасова Л.Д., Вовянко С.І.; 
заступник декана з наукової роботи: Соломін А.В. 

12:00–12:20 Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази та підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

12:20–13:00 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  
гарант ОНП: Шликов В.В.;  
керівник ЗВО: перший проректор КПІ ім. Ігоря 
Сікорського Якименко Ю.І.;  
декан факультету біомедичної інженерії: 
Максименко В.Б.; 
заступник керівника ЗВО з навчальної та/або 
наукової роботи: проректор з навчальної роботи 
А.А. Мельниченко, директор департаменту якості 
освітнього процесу Жученко О.А. 
декан факультету біомедичної інженерії 
Максименко В.Б. 

13:00–13:20 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи 
13:20–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:20 Підготовка до зустрічі 2  
14:20–15:00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОНП: Шликов В.В;  
науково-педагогічні працівники, що викладають 
на цій програмі: Максименко В.Б.,  Лебедєв О.В., 



Галкін О.Ю., Худецький І.Ю., Богомолов М.Ф.; 
науково-педагогічні працівники, що є 
керівниками здобувачів на цій ОНП: Вовянко 
С.І., Зубчук В.І. 

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

Члени експертної групи 

15:30–16:10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
Сніцар Є.В. (1-й р.н.), Федорюк Д.О., 
Мельник Г.В. (2-й р.н.), Поліщук О.С., 
Макеєнко О.Л. (3-й р.н.), Стасюк Ю.П. (4-й р.н.) 

16:10–16:40 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16:40–17:20 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування від 
органу студентського самоврядування ЗВО, які 
відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти: голова 
профкому КПІ ім. Ігоря Сікорського Безуглий 
М.О.;  
особи від органу студентського самоврядування 
факультету чи кафедри: голова студентської ради 
факультету Давидович Ілля 

17:20–17:50 Підведення підсумків зустрічі 4  
17:50–18:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

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

18:30–19:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 
День 2 – 08.06.2021 

08:30–09:00  Приїзд експертної групи до ЗВО та підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

9:00–09:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОНП: 
Дубко О.Г.. к.т.н., с.н.с. відділу зварювання та 



споріднених технологій в медицині та екології 
Інституту електрозварювання імені Євгена 
Патона НАН України;  
Орел В.Е., д.б.н., с.н.с., завідувач науково-
дослідної лабораторії медичної фізики та 
біоінженерії Національного інституту раку 
Міністерства охорони здоров’я України; 
Сичик М.М.., к.т.н., медичний інженер 
відділення лікування аритмій з 
рентгенопераційною ДУ «Національний інститут 
серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 
НАМН України»;  
Дзюрман Д.О., лікар-хірург відділення 
реконструктивної хірургії та патології міокарда 
ДУ «Науково-практичний центр дитячої 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України» 

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

10:00–10:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10:30–11:10 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
керівник або представник структурного 
підрозділу, відповідального за забезпечення 
якості освіти у ЗВО: директор департаменту 
якості освітнього процесу О.А. Жученко; 
керівник або представник відділу аспірантури: 
завідувач відділу аспірантури та докторантури 
О.І. Дмитрієва; 
начальник учбової частини ЗВО:  начальник 
навчально-організаційного управління 
О.О. Білецький; начальник методичного відділу 
Т.М. Желяскова; та/або заступник декана ФБМІ з 
навчально-виховної роботи О.К Білошицька;  
керівник або представник Департаменту 
міжнародного співробітництва: проректор з 
міжнародних зв’язків Сидоренко С.І.; та/або 
заступник декана ФБМІ з міжнародного 
співробітництва Л.Є. Калашнікова; 
керівник або представник відділу академічної 



мобільності: начальник відділу академічної 
мобільності О.П. Демиденко; 
представник соціально-психологічної служби: 
начальник відділу соціально-психологічної 
роботи (студентська соціальна служба) 
С.О. Петрова 

11:10–11:30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:30–12:10 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
керівник або представник відділу кадрів: 
начальник відділу атестації НПП П.М. 
Яблонський; та/або помічник декана ФБМІ з 
кадрових питань М.В. Депотапчук; 
керівник або представник Департаменту 
економіки та фінансів: начальник планово-
фінансового відділу М.В. Броницька; та/або 
провідний бухгалтер ФБМІ Т.В. Хільковець; 
керівник або представник адміністративно-
господарчої частини: проректор з 
адміністративної роботи В.А. Кондратюк; та/або 
помічник декана адміністративно-господарчої 
частини А.Ф. Матлавс; 
керівник або представник Ради молодих вчених: 
голова Ради молодих вчених Г.С. Васильєв; 
керівник або представник бібліотеки: директорка 
науково-технічної бібліотеки О.М. Бруй; 
керівник або представник Науково-
дослідницького центру прикладної соціології 
«Соціоплюс»: директорка  НДЦПС  «Соціоплюс» 
А.М. Іщенко 

12:10–12:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12:30–13:30 Обідня перерва  

13:30–14:00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
14:00–14:40 Зустріч 8 із випускниками аспірантури 

попередніх років 
Члени експертної групи; 
випускники аспірантури 2000-2020 років: 
С.М. Алхімова (к.т.н., 05.11.17,  2013 р.), 
В.С. Якимчук (к.т.н., 05.13.09, 2015 р.), 



М.М. Сичик (к.т.н., 05.11.17,  2017 р.), 
М. Делавар-Касмаі (к.т.н., 05.11.17,  2017 р.), 
О.К. Білошицька (к.т.н., 05.13.09, 2019 р.), 
В.В. Мотроненко (PhD, 162, 2020 р.) 

14:40–15:15 Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

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

16:00–16:30 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
16:30–17:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

керівник ЗВО: перший проректор КПІ ім. Ігоря 
Сікорського Ю.І. Якименко; 
гарант ОНП: зав. кафедри біомедичної інженерії 
В.В. Шликов 

День 3 – 09.06.2021 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


