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                                                                ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньо-професійних 
програм «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні 

машини і обладнання» та «Колісні та гусеничні 
транспортні засоби) за другим рівнем вищої освіти за 
спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування» у 

Державному університеті «Одеська політехніка» 
                                                             з 05 по 07 жовтня 2021 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 виїзду фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

Відповідно до підпункту 5 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року 
№ 392, пункту 7 розділу ІІ Положення про акредитацію освітньої програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України 
11.08.2019 року №977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної експертизи із 
використання технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол №6(23) акредитаційна експертиза 
відбуватиметься у віддаленому (дистанційному) режимі. 

Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку 
передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі. 
Відповідно до пункту 9 Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти, метою виїзної експертизи є уточнення фактів, вказаних у 
відомостях про самооцінювання, опитування представників заінтересованих сторін про освітню 
програму та діяльність закладу вищої освіти за цією програмою, формування рекомендацій щодо 
вдосконалення якості освітньої діяльності за цією програмою. В разі проведення акредитаційної 
експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку експертна група має досягти цих цілей із 
застосуванням засобів дистанційного зв’язку. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Експертна група проводить аналіз всіх матеріалів по справі, на основі чого формує 
необхідні уточнення, зустрічі тощо. 

2.2. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та 
правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках вкл. стейкголдерам. При 
запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має наголосити учасникам про потребу відео зв’язку. 

2.3. ЗВО публікує в себе на сайті та інших своїх інформаційних платформах інформацію про 
роботу експертної групи та зокрема заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи 
лінк на таку зустріч, вказавши дату та час та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, 
є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Назва заходу Учасники 

Тривалість, вид 
роботи та 

технічного 
забезпечення 

 День 1. 05 жовтня 2021  
Підготовка до зустрічі 1  8:50-9:00 

відеоконференція 
1. Зустріч із 
гарантом ОП1 

Члени експертної групи - Петров Олександр Васильович, Буцький 
В’ячеслав Олександрович, Милько Володимир Володимирович, 
Шелепенко Марія Іванівна (далі ЕГ); 
гарант ОП1 «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і 
обладнання» – Семенюк Володимир Федорович (далі Гарант ОП1) 

9:00-9:30 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 1. 
Підготовка до зустрічі 2 

ЕГ 9:30-9:50 
відеоконференція 

2. Зустріч із 
гарантом ОП2 
 

Члени ЕГ 
гарант ОП2 «Колісні та гусеничні транспортні засоби» – Савєльєва 
Оксана Степанівна (далі Гарант ОП2) 

9:50-10:20 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 2. 
Підготовка до зустрічі 3 

ЕГ 10:20-10:40 
відеоконференція 

3. Зустріч з 
адміністрацією ЗВО 

Члени ЕГ 
Перший проректор – Нестеренко Сергій Анатолійович 

Проректор з наукової та науково-педагогічної роботи – Дмитришин 
Дмитро Володимирович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків – 
Шобік Вячеслав Степанович 
Т.в.о директора Інституту машинобудування та транспорту – 
Пономаренко Андрій Анатолійович 
Директор Україно-німецького інституту – Семенюк Володимир 
Федорович 

10:40-11:30 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 3. 
Підготовка до зустрічі 4 

Члени ЕГ 11:30-11:40 
відеоконференція 

4. Зустріч з 
академічним 
персоналом 

Завідувач кафедри автомобільного транспорту – Меленчук Тетяна 
Михайлівна 
Завідувач кафедри підйомно-транспортного та робототехнічного 
обладнання – Лінгур Валерій Миколайович 
Викладачі дисциплін: 
«Математичне моделювання технічних систем» – Усов Анатолій 
Васильович 
«Менеджмент та маркетинг інноваційної діяльності» – Дащенко 
Наталя Миколаївна 
«Методика викладання професійних дисциплін» – Савєльєва Оксана 
Степанівна 
«Сертифікаційні випробування об’єктів галузевого 
машинобудування» – Лимаренко Олександр Михайлович 
«Наукові основи теорії та проектування об’єктів галузевого 
машинобудування» – Чабан Сергій Григорович 
«Спеціалізовані комп’ютерні системи автоматизованого 
проектування машин» – Кнюх Олександр Борисович 
«Робочі процеси автомобілів» – Ковра Олександр Володимирович 
«Технічне діагностування колісних транспортних засобів» – Дрома 
Ігор Андрійович 
«Сучасні тенденції створення автоматизованих систем управління 
вантажопідйомних машин» – Михайлов Євген Павлович 
«Оптимізація умов експлуатації та ремонту ПТМ» – Семенюв 
Володимир Федорович 

11:40-12:30 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 4 Члени ЕГ 12:30-12:40 
відеоконференція 

Обідня перерва  12:40-13:30 
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Підготовка до зустрічі 5 відеоконференція 
5. Ознайомлення з 
матеріальною базою 

Члени ЕГ 
Гарант ОП1, Гарант ОП2 

13:30-14:10 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 5. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени ЕГ 14:10-14:20 
відеоконференція 

6. Зустріч зі 
здобувачами освіти 
ОП1 «Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і 
обладнання» 

Члени ЕГ 
1 курс – 3 особи 
2 курс – 3 особи 
 

14:20-15:00 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 6. 
Підготовка до зустрічі 7 

Члени ЕГ 15:00-15:10 
відеоконференція 

7. Зустріч зі 
здобувачами освіти 
ОП2 «Колісні та 
гусеничні 
транспортні засоби» 

Члени ЕГ 
1 курс – 4 особи 
2 курс – 3 особи 
 

15:10-15:40 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 7. 
Підготовка до зустрічі 8 

Члени ЕГ 15:40-16:00 
відеоконференція 

8. Відкрита зустріч Члени ЕГ 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП1 та ОП2, а 
також представників адміністрації)  

16:00-16:30 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 8. 
Підготовка до зустрічі 9 

Члени ЕГ 16:30-17:00 
відеоконференція 

9. Зустріч з 
роботодавцями ОП1 
«Підйомно-
транспортні, 
будівельні, дорожні 
машини і 
обладнання» 

Члени ЕГ 
Гарант ОП1 
Представники роботодавців: 
1. ТОВ «СІІ Україна», директор – Альошин Віктор Вікторович 
2. рТОВ «Інвест Інжиніринг», директор– Чесноков Альберт 
Валерійович 
3. КП «Будова», начальник з нагляду за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідйомного обладнання – Резніченко Олег 
Олександрович 

17:00-17:30 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 9. 
Підготовка до зустрічі 10 

Члени ЕГ 17:30-17:40 
відеоконференція 

10. Зустріч з 
роботодавцями ОП2 
«Колісні та 
гусеничні 
транспортні засоби»  

Члени ЕГ 
Гарант ОП2 
Представники роботодавців: 
1. ТОВ»АДІС МОТОР», виконавчий директор – Кірьязов Юрій 
Федорович 
2. Приватне акціонерне товариство «Автомобільний дім – Одеса», 
директор філії – Возіян Ігор Андрійович 
3. ДП «Емералдмоторс», консультант сервісного центру – 
Непомнящий Іван Вікторович  

17:40-18:10 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 10 Члени ЕГ 18:10-18:30 
відеоконференція 

 День 2. 06 жовтня 2021  
Підготовка до зустрічі 11 Члени ЕГ 8:50-9:00 

відеоконференція 
11. Зустріч з 
представниками 
студентського 
самоврядування 

Члени ЕГ 
Голова профспілкової організації студентів університету – 
Войтовецька Марія 
Голова студентського самоврядування університету – Рудик Лілія 
Голова студентського самоврядування Інституту машинобудування та 
транспорту – Заколодній Назар 
Голова студентського самоврядування Українсько-німецького 
інституту – Гаврутенко Владислав 

9:00-9:30 
відеоконференція 
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Підсумки зустрічі 11. 
Підготовка до зустрічі 12 

Члени ЕГ 9:30-10:00 
відеоконференція 

12. Зустріч із 
представниками 
відділів університету 

Представник служби психологічної підтримки – Гузенко Віра 
Начальник навчально-методичного відділу – Бондар Олександр 
Начальник Центру забезпечення якості вищої освіти – Савєльєва 
Оксана 
Голова Ради з якості – Забарна Елеонора 
Представник відділу міжнародних зв’язків – Грицаєнко Анастасія 
Керівник групи сприяння академічній доброчесності – Кубко 
Валентина  

10:00-11:00 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 12. 
Підготовка до зустрічі 13 

Члени ЕГ 11:00-11:20 
відеоконференція 

13. Зустріч із 
представниками 
структурних 
підрозділів 

Відповідальний секретар приймальної комісії – Колеснік Василь 
Начальник відділу інноваційно-інформаційних технологій – Фомін 
Олександр 
Директор студмістечка – Швець Павло 
Представник науково-технічної бібліотеки - Лантратова Марія 
Василівна 
Начальник відділу кадрів – Гармаш Олена Іванівна 

11:20-12:10 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 13. 
Підготовка до зустрічі 14 

Члени ЕГ 12:10-12:20 
відеоконференція 

14. Резервна зустріч 2 Члени ЕГ; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

12:20-13:00 
відеоконференція 

Підсумки резервної 
зустрічі 14 

Члени ЕГ 13:00-13:10 
відеоконференція 

Обідня перерва  13:10-14:00 

Підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени ЕГ 14:00-15:00 
відеоконференція 

15. Фінальний 
брифінг 

Члени ЕГ 
Гарант ОП2 
Ректор – Оборський Геннадій Олександрович 

Проректор з наукової та науково-педагогічної роботи – Дмитришин 
Дмитро Володимирович 
Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків – 
Шобік Вячеслав Степанович 
Т.в.о директора Інституту машинобудування та транспорту – 
Пономаренко Андрій 
Директор Україно-німецького інституту – Семенюк Володимир 
Федорович 

15:00-15:30 
відеоконференція 

Підведення підсумків 

фінального брифінгу, 

підсумків другого дня 

роботи. 

Робота із документами 

Члени ЕГ 15:30-17:00 
відеоконференція 

 День 3. 07 жовтня 2021  
День суджень 
Внутрішні комунікації 
членів ЕГ 

Члени ЕГ 9:00-18:00 

 


