
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 161 «Хімічні технології 

та інженерія» освітньої програми «Промислова екологія та ресурсоефективні 
чисті технології» за першим рівнем вищої освіти в  

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 
інститут ім. І.Сікорського»  

у період з 09 березня по 11 березня 2023 року 
 

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 он-лайн візиту 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 он-лайн візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу он-лайн візиту, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі он-лайн 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 он-лайн візиту 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 освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Заходи Учасники 

День 1 – 09.03.2023 (четвер) 

09.30–10.00 

(30 хвилин) 

Організаційна зустріч з гарантом 

ОП (відеоконференція) та 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи: 

Панченко Юрій Васильович; 

Петров Сергій Олександрович; 

Сірук Ірина Миколаївна  

Гарант освітньої програми: Дейкун Ірина Михайлівна 

10.00-10.30 

(30 хвилин) 

Зустріч 1 з керівником 

та менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи; 

Керівництво та менеджмент ЗВО: 

Жученко Олексій Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Мельниченко Анатолій Анатолійович, проректор з навчальної роботи; 

Семінська Наталія Валеріївна, проректорка з навчально-виховної роботи; 

Панов Євген Миколайович, декан інженерно-хімічного факультету; 

Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри екології та технології рослинних 

полімерів 

Гарант освітньої програми: Дейкун Ірина Михайлівна 

10.30–11.00 

(30 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

 

11.00-12.00 

(60 хвилин) 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст та 

реалізацію ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»: 

1) Радовенчик Вячеслав Михайлович, доктор технічних наук, професор; 

2) Шаблій Тетяна Олександрівна, доктор технічних наук, професор;   

3) Вембер Валерія Володимирівна, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник;  

4) Трембус Ірина Віталіївна, кандидат технічних наук, доцент; 

5) Крисенко Тамара Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент; 

6) Плашихін Сергій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент; 

7) Ямшинська Наталія Валентинівна, викладач; 

8) Зульфігаров Артур Олегович, кандидат технічних наук, старший викладач  

12.00-12.30 

(30 хвилин) 
Підсумовування зустрічі 2 

Члени експертної групи 

 



12.30-13.30 ПЕРЕРВА 

13.30-14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.00-14.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи;  

Здобувачі освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються за ОП:  

Білоус Владлена Денисівна, бакалавр 1-го року навчання; 

Мироняк Наталія Миколаївна, бакалавр 1-го року навчання (ЗФН); 

Бидзан Віталій Валерійович, Степанишина Аліса Олександрівна, бакалаври 2-го 

року навчання; 

Лизак Григорій Васильович, Дерменжи Вікторія Віталіївна, бакалаври 3-го року 

навчання; 

Щегорцова Тетяна Василівна, бакалавр 3-го року навчання (ЗФН); 

Тараненко Арсеній Сергійович, Єрмоленко Поліна Олександрівна, бакалаври 4-го 

року навчання 

14.40-15.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 

15.00-15.30 

(30 хвилин) 

Зустріч 4 з представниками 

органів студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи;  

Представники органів студентського самоврядування: 

Малкіна Єлизавета Вадимівна, голова студентської ради; 

Степанюк Ігор Васильович, голова профкому студентів;  

Кучерявенко Тетяна Олександрівна, голова студентської ради ІХФ 

15.30-16.00 

(30 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

16.00-16.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 5 зі стейкхолдерами 

 

Члени експертної групи  

Представники стейкхолдерів: 

1) Літвак Едуард Леонідович, виконавчий директор Асоціації українських 

підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір"; 

2) Савченко Стефанія Сергіївна, заступник начальника технологічного відділу 

Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору НБУ; 

3) Бухтяр Володимир Олександрович, головний технолог ТОВ «Зелений парк» 

 (м. Ізяслав  Хмельницької обл.); 



4) Стечак Іван Андрійович, начальник цеху литої тари ТОВ «Житомирський 

картонний комбінат»; 

5) Сидор Вікторія Йосипівна, начальник служби якості ТОВ «Понінківська 

картонно-паперова фабрика-Україна»; 

6) Закусов Анатолій Іванович, виконавчий директор ТОВ "ЄВРОХІМ СЕРВІС" 

16.40-17.10 

(30 хвилин) 
Відкрита зустріч 

Члени експертної групи;  

Усі бажаючі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО)  

17.10-17.40 

(30 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 5 і 

відкритої зустрічі 
Члени експертної групи 

День 2 – 10.03.2023 (п’ятниця) 

09.20-09.40 

(20 хвилин) 
Підготовка до зустрічей 

 

Члени експертної групи 

 

09.40-10.40 

(60 хвилин) 

Огляд навчальних приміщень, 

матеріально-технічної бази, які 

використовуються під час 

реалізації ОП 

Члени експертної групи;  

Гарант освітньої програми:  

Дейкун Ірина Михайлівна 

 

10.40-11.00 

(20 хвилин) 
Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

11.00–11.30 

(30 хвилин) 

Зустріч 6 з адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Керівники або представники структурних підрозділів, відповідальних за 

організацію, навчально-методичний супровід освітнього процесу та внутрішнє 

забезпечення якості освітнього процесу:  

Жученко Олексій Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи;  

Желяскова Тетяна Миколаївна, начальниця навчально-методичного відділу; 

Сідоров Дмитро Едуардович, заступник декана ІХФ з методичної роботи; 

Цапар Віталій Степанович, заступник декана ІХФ з навчально-виховної роботи 

11.30-11.50 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

11.50-12.20 

(30 хвилин) 

Зустріч 7 з представниками 

допоміжних структурних 

підрозділів 

Члени експертної групи 

Представники допоміжних структурних підрозділів, які долучені до реалізації ОП:  

Бруй Оксана Миколаївна,  директорка науково-технічної бібліотеки (також 
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відповідальна за академічну доброчесність); 

Яблонський Петро Миколайович, начальник відділу атестації НПП (конкурс НПП, 

підвищення кваліфікації тощо);  

Хижняк Тетяна Андріївна, керівниця відділу навчально-виховної роботи; 

Демиденко Ольга Павлівна, начальниця відділу академічної мобільності; 

Ковтун Алла Василівна, представник відділу міжнародних проєктів; 

Сімашко Інна Вячеславівна, начальниця відділу інноваційних технологій в освіті; 

Іщенко Анна Миколаївна, директорка ННЦ ПС «Соціоплюс»  (опитування 

здобувачів, НПП, роботодавців); 

Кочупалова Тетяна Василівна, керівниця Студентської соціальної служби 

12.20-12.40 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

12.40-13.10 

(30 хвилин) 

Зустріч 8 з випускниками 

освітньої програми 

Члени експертної групи  

Представники випускників: 

Толстенкова Катерина Миколаївна, випускниця 2021 року 

Гожан Юрій Максимович, Захарін Дмитро Андрійович, Руденко Олександра 

Олександрівна - випускники 2022 року; 

13.10-13.30 

(20 хвилин) 
Підсумовування зустрічі 8  

Члени експертної групи  

 

13.30-14.30 ПЕРЕРВА 

14.30-15.00 

(30 хвилин) 
Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

15.00-15.30 

(30 хвилин) 
Резервна зустріч 

Члени експертної групи  

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30-16.00 

(30 хвилин) 

Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.00-16.30 

(30 хвилин) 
Фінальний брифінг 

Члени експертної групи  

Жученко Олексій Анатолійович, проректор з науково-педагогічної роботи; 

Мельниченко Анатолій Анатолійович, проректор з навчальної роботи; 

Семінська Наталія Валеріївна, проректорка з навчально-виховної роботи; 

Панов Євген Миколайович, декан інженерно-хімічного факультету; 

Гомеля Микола Дмитрович, завідувач кафедри екології та технології рослинних 



полімерів 

Гарант освітньої програми: Дейкун Ірина Михайлівна 

16.30-17.30 

(60 хвилин) 

Підсумовування зустрічей і 

опрацювання документів 
Члени експертної групи 

День 3 – 11.03.2023 (субота) 

10.00–18.00 
«День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи  

 

 
 


