
 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку за спеціальністю «132 Матеріалознавство» освітніх програм «Ремонт і обслуговування промислового 

обладнання» ( ЄДЕБО 32022, процедура № 1605), «Промислова естетика і сертифікація матеріалів та виробів» 
(ЄДЕБО 32024, процедура № 1605) за першим рівнем вищої освіти у національному технічному університеті 

"Дніпровська політехніка" 
з 01 лютого по 03 лютого 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 – 01 лютого 2021 р. 

08:45–09:00 Організаційна нарада членів експертної групи, 
відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП 32024, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Ротт Наталія Олександрівна 

09:30–10:00 Організаційна зустріч з гарантом ОП 32022, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Григоренко Володимир Устинович 

10:00–10:15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:15–11:00 Зустріч 1 з відеоконференція керівником 

та менеджментом ЗВО, 
Члени експертної групи; 
гаранти ОП Ротт Наталія Олександрівна; 
Григоренко Володимир Устинович 
ректор – Геннадій Григорович Півняк; 
перший проректор – Олександр Олександрович 

Азюковський; 
проректор з науково-педагогічної роботи та 

перспективного розвитку – Микола Володимирович 
Трегуб; 

проректор з навчальної роботи – Юрій 
Тимофійович Хоменко; 

завідувач кафедри технологій машинобудування та 
матеріалознавства – Володимир Васильович Проців; 

завідувач кафедри конструювання, технічної 
естетики і дизайну – Кирило Альбертович Зіборов; 

11:00–11:10 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
11:10–12:00 Зустріч 2 з академічним персоналом ОП 32024, 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
гарант ОП Ротт Наталія Олександрівна; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій 
програмі (до 10 осіб). 

Кирило Альбертович Зіборов – завідувач кафедри 
конструювання, технічної естетики і дизайну; 

Дмитро Вячеславович Лаухін –  професор кафедри 
конструювання, технічної естетики і дизайну; 

Тетяна Олександрівна Письменкова – доцент 
кафедри конструювання, технічної естетики і 
дизайну; 

Сергій Олександрович Федоряченко – доцент 
кафедри конструювання, технічної естетики і 
дизайну; 



Ілля Володимирович Вернер – старший викладач 
кафедри конструювання, технічної естетики і 
дизайну; 

Дмитро Леонідович Колосов – завідувач кафедри 
будівельної, теоретичної та прикладної механіки;  

Олександр Михайлович Долгов – професор 
кафедри будівельної, теоретичної та прикладної 
механіки;  

Олена Юріївна Свєткіна – завідувач кафедри хімії;  
Світлана Майорівна Лисицька – доцент кафедри 

хімії;  
Олена Олександрівна Яворська – професор 

кафедри охорони праці та цивільної безпеки 
12:00–12:10 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
12:10–13:00 Зустріч 3 з академічним персоналом ОП 32022, 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
гарант ОП професор Григоренко Володимир 

Устинович; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі (не більше 10 осіб). 

Володимир Васильович Проців професор, 
завідувач кафедри технологій машинобудування та 
матеріалознавства; 

Сергій Тихонович Пацера – професор кафедри 
технологій машинобудування та матеріалознавства; 

Вікторія Анатоліївна Козечко – доцент кафедри 
технологій машинобудування та матеріалознавства; 

Олександр Олександрович Богданов – доцент 
кафедри технологій машинобудування та 
матеріалознавства; 

Віталій Анатолійович Дербаба – доцент кафедри 
технологій машинобудування та матеріалознавства; 

Андрій Сергійович Коверя – доцент кафедри хімії; 
Валерія Валентинівна Тихоненко – старший 
викладач кафедри іноземних мов; 
Валентина Петрівна Біляцька; – професор кафедри 
філології та мовної комунікації; 
Юлія Іванівна Тюря – доцент кафедри цивільного, 
господарського та екологічного права 

13:00–13:30 Обідня перерва  
13:30–13:45 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:45–14:40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти, відеоконференція Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 32024 



студенти денної форми навчання 1-го курсу: 
Мирний Олексій 
Юр'єв Данило 
Наказна Анастасія 
Казакова Марія 
студенти денної форми навчання 2-го курсу: 
Ліснича Тетяна 
Васильковський Артем 
Саломатіна Юлія 
Гузенко Дмитро 
студенти денної форми навчання 3-го курсу 
Фартушна Анна 
Вишневецький Владислав 
Мила Марина 
Юхимчук Вікторія 

14:40–14:45 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
14:45–15:40 Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти, відеоконференція Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
32022 

студент денної форми навчання 1-го курсу – 
Максим Федас;  

студент денної форми навчання 2-го курсу – Артем 
Масюк; 

студенти денної форми навчання 3-го курсу – 
Богдан Муха; 

Сергій Харюк; 
Олександр Малишко; 
Олександр Мазур; 
Артем Белік 
Єгор Биков 
Родіон Мартинюк 

15:40–15:50 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
15:50–16:30 Зустріч 6 з представниками студентського самоврядування, 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
голова ради студентів НТУ «ДП» – Валерій 

Мищенко; 
заступник голови ради студентів НТУ «ДП» – 

Єлизавета Таран; 
голова студентського самоврядування факультету 

Анна Фартушна;  
заступник голови студентського самоврядування 



факультету Аліна Горохова; 
голова наукового департаменту студентського 

самоврядування факультету Владислав 
Вишневецький 

16:30–16:40 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 
16:40–17:10 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 

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

17:10–17:30 Підведення підсумків  Члени експертної групи 
День 2 – 02 лютого 2021 р. 

08:45–09:00 Організаційна нарада членів експертної групи, 
відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:00–10:30 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під 
час реалізації ОП 32024,  ОП 32022. Відеозвіт, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Ротт Наталія Олександрівна 
Гарант ОП Григоренко Володимир Устинович 

10:30–10:40 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
10:40–11:40 Зустріч7 відеоконференція із адміністративним персоналом*, Члени експертної групи; 

в.о. декана механіко-машинобудівного факультету 
– Олена Геннадіївна Науменко; 

голова ради із забезпечення якості освітньої 
діяльності – Ірина Михайлівна Удовик; 

начальник навчально-методичного відділу Юлія 
Олександрівна Заболотна; 

керівник інформаційно-комп’ютерного комплексу 
– Олексій Володимирович Казимиренко  

11:40–11:50 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
11:50–12:50 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами*, відеоконференція 
Члени експертної групи; 
заступник відповідального секретаря приймальної 

комісії – Олександра Миколаївна Ащеулова; 
заступник начальника відділу кадрів – Олена 

Володимирівна Шевчук; 
проректор з науково-педагогічної роботи та 

перспективного розвитку – Микола Володимирович 
Трегуб; 

начальник відділу міжнародної академічної 
мобільності – Катерина Жабчик; 

директор бібліотеки – Геннадій Анатолійович 
Онищенко; 

представник соціально-психологічної служби – 
практичний психолог Євгенія Родіна 

12:50–13:20 Обідня перерва  



13:20–13:30 Підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 
13:30–14:30 Зустріч 9 з роботодавцями ОП 32024 та ОП 32022, 

відеоконференція 
 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП. 

Від ОП 32024: 
Шнайдер Тетяна Іванівна – керівник ТОВ «Біл 

Техноцентр»; 
Трегубенко Сергій Олександрович – інженер-

конструктор ТОВ «ЕДС-ПАУЭР» 
Цонда Марина Сергіївна – експерт з металів та 

сировини ТОВ «Метал-Експерт» 
Мартишова Марина Вадимівна – інженер-

конструктор ТОВ «Росич» 
Від ОП 32022: 
Завідувач відділу ІГТМ НАН України – Надутий 

Володимир Петрович; 
Директор ТОВ «Модіфік» – Мацук Захар 

Миколайович; 
Директор ТОВ «Карніка» – Козлов Ігор 

Миколайович; 
Начальник групи № 7 КБ «Південне» ДП 

«Конструкторське бюро «Південне» – Чубенко 
Михайло Григорович; 

Приватний підприємець – Войчишен Олександр 
Леонідович 

14:30–14:40 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до підготовка до 
резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

14:40–16:00 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; 
Ректор Геннадій Григорович Півняк; 
перший проректор Олександр Олександрович 

Азюковський; 
проректор з науково-педагогічної роботи та 

перспективного розвитку Микола Володимирович 
Трегуб; 

проректор з навчальної роботи Юрій Тимофійович 
Хоменко; 

в.о. декана механіко-машинобудівного факультету 
– Олена Геннадіївна Науменко 



гаранти ОП Ротт Наталія Олександрівна; 
Григоренко Володимир Устинович 
завідувач кафедри технологій машинобудування та 

матеріалознавства – Володимир Васильович Проців; 
завідувач кафедри конструювання, технічної естетики 
і дизайну – Кирило Альбертович Зіборов 

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

День 3 – 03 лютого 2021 р 

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

* - на зустріч запрошуються керівники або представники відповідних підрозділів 


