
 
 

 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «136 Металургія» 

освітньо-професійної програми «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і 

сплавів» (ID у ЄДЕБО 50617) 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Державному університеті «Одеська політехніка» 

з 16 вересня 2021 р. по 18 вересня 2021 р. 
 

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

експертної групи (далі – ЕГ) у Державному університеті «Одеська політехніка» (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 ЕГ. Будь-які подальші зміни 

цієї програми можливі лише за згодою як ЕГ, так і ЗВО. 

Узгоджена ПРОГРАМА 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 оприлюднення ПРОГРАМИ на сайті університету. 

2.3. 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 ЕГ передбачається резервна зустріч, на яку ЕГ може запросити 

будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 

акредитаційної експертизи. ЕГ 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 ЕГ 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 ЕГ. 

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 фотозвіту, 

відеозвіту та відео трансляції. 
 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 16 вересня 2021 р. 

09:00–09:15 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени ЕГ: 

Костик Катерина Олександрівна – керівник ЕГ, 

Іванов Валерій Григорович; 

Доненко Владислав Андрійович. 

09:15–09:45 Організаційна зустріч з гарантом ОП, відеоконференція Члени ЕГ 

Гарант ОП Доценко Вадим Павлович 

09:45–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени ЕГ 

10:00–10:30 Зустріч 1 з менеджментом ЗВО, відеоконференція Члени ЕГ 

Гарант ОП Доценко Вадим Павлович 

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 В’ячеслав Степанович 

10:30–10:45 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени ЕГ 

10:45–11:45 Зустріч 2 з академічним персоналом та групою забезпечення, 

відеоконференція 

Члени ЕГ 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

викладають на ОП, в т.ч. група забезпечення: 

Корнещук Вікторія Вікторівна; 

Забарна Елеонора Миколаївна; 

Прокопович Ігор Валентинович; 

Бондар Олександр Анатолійович; 

Пуріч Валентина Миколаївна; 

Лисенко Тетяна Володимирівна. 

11:45–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени ЕГ 

12:00–13:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, відеоконференція Члени ЕГ 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

Баца Іван Володимирович 

Кисельов Кирило Володимирович 

Михальска Катерина Олександрівна 

Єрмоленко Тетяна Олександрівна 

13:00–13:15 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени ЕГ 

13:15–14:00 Обідня перерва  



14:00–15:00 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування та 

наукового товариства, відеоконференція 

Члени ЕГ 

Представники студентського самоврядування, в т.ч. 

представники відповідного структурного підрозділу, у 

якому реалізовується ОП 

Ніколаєв Дмитро 

Оруджаліева Катерина 

Рудик Лілія  

15:00–15:15 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени ЕГ 

15:15–16:15 Зустріч 5 з роботодавцями, відеоконференція  Члени ЕГ 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП: 

Президент АЛУ, доктор технічних наук, професор 

Шинський Олег Йосипович 

Заступник директора інспекційного департаменту 

ТОВ «БЮРО ВЕРІТАС УКРАЇНИ»,  кандидат 

технічних наук Попов Сергій Віталійович 

Голова циклової комісії Єрмоленко Роман 

Валерійович 

16:15–16:30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени ЕГ 

16:30–17:15 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени ЕГ 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім Гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 

17:15–17:30 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени ЕГ 

День 2 – 17 вересня 2021 р. 

09:00–09:15 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени ЕГ 

09:15–10:15 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під 

час реалізації ОП. Фотозвіт, відеозвіт та відео 

трансляція. 

Члени ЕГ 

Гарант ОП Доценко Вадим Павлович 

10:15–10:30 Підготовка до зустрічі 6 Члени ЕГ 

10:30–11:15 Зустріч 6 із адміністративним персоналом*, 

відеоконференція 

Члени ЕГ 

Директор ІПТДМ, д.т.г., проф. Тонконогий В. М. 

Начальник навчального відділу Бордюг Л.Є. 

Начальник центру забезпечення якості вищої освіти 

Савєльєва О.С. 



Голова Ради з якості освітньої діяльності Забарна Є.М. 

Начальник навчально-методичного відділу Бондар О.А. 

11:15–11:30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени ЕГ 

11:30–12:15 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами*, відеоконференція 

Члени ЕГ 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

Колеснік В.М. 

Начальник відділу кадрів Гармаш О.І. 

Керівник центру дистанційної освіти Шапорін В.О. 

Завідувач науково-технічної бібліотеки Лантратова 

М.В. 

Представник психологічної служби Гузенко В. 

Голова профкому Кубко В.П. 

12:15–12:30 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени ЕГ 

12:30–13:30 Обідня перерва  

13:30–14:15 Зустріч 8 з випускниками за спеціальністю «Металургія», 

відеоконференція 

Члени ЕГ 

Випускники попередніх років за спеціальністю 

«Металургія»: 

Козішкурт Євген 

Крейцер Кирило 

Тур Максим 

Васильев Дмитро 

14:15–14:30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени ЕГ 

14:30–15:00 Резервна зустріч, відеоконференція Члени ЕГ 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:00–15:15 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени ЕГ 

15:15–15:40 Фінальна зустріч, відеоконференція Члени ЕГ 

Гарант ОП Доценко Вадим Павлович 

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 В’ячеслав Степанович 

15:40–16:00 Підведення підсумків Члени ЕГ 

День 3 – 18 вересня 2021 р. 

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

* - на зустріч запрошуються керівники або представники відповідних підрозділів 


