
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

із використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «132 Матеріалознавство» 

освітньої програми «Матеріалознавство» (ID у ЄДЕБО 47985) 

за третім рівнем вищої освіти у Інституті електрозварювання 

ім. Є.О. Патона Національної академії наук України 

з 20 травня 2021 р. по 22 травня 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 – 15 червня 2021 р. 

09:15–09:30 Організаційна нарада членів експертної групи, 
відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:30–10:10 Організаційна зустріч з гарантом ОП, відеоконференція Члени експертної групи; 
гарант ОНП Устінов Анатолій Іванович 

10:10–10:20 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:20–11:00 Зустріч 1 з 

відеоконференція 

керівником та менеджментом ЗВО, Члени експертної групи; 

гарант ОНП Устінов Анатолій Іванович; 

Директор Крівцун Ігор Віталійович; 

Заст. директора Шаповалов Віктор Олександрович; 

Вчений секретар Клочков Ілля Миколайович. 

11:00–11:10 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

11:10–12:10 Зустріч 2 з здобувачами вищої освіти, відеоконференція Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

- 1 особа з 1 курсу денної форми навчання- 

Кременчутський Олександр Сергійович; 

- 2 особи з 2 курсу денної форми навчання 

Шуткевич Олексій Петрович 

Строгонов Дмитро Вадимович 

- 2 особи з 3 курсу денної форми навчання 

Кандала Степан Михайлович 

Муха Андрій Олександрович 

- 2 особи з 4 курсу денної форми навчання; 

Антіпін Евген Валентинович 
Ковальчук Максим Олександрович 

12:10–12:50 Обідня перерва  

12:50–13:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

13:00–14:20 Зустріч 3 з академічним персоналом, відеоконференція Члени експертної групи; 

гарант ОНП Устінов Анатолій Іванович; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі: 

Костін Валерій Анатолійович; 

Махненко Олег Володимирович; 

Григоренко Світлана Георгіївна; 

Савицький Віктор Володимирович; 

Тороп Василь Михайлович; 

Фальченко Юрій В’ячеславович; 

Головко Віктор Володимирович 



14:20–14:30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14:30–15:10 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (Рада 

наукової молоді: 

Шваб   Сергій Леонідович; 

Юрженко Максим Володимирович; 

Димань Маріанна Михайлівна 

Ващук Аліна Віталіївна 

15:10–15:20 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

15:20–16:00 Зустріч 5 з роботодавцями, відеоконференція Члени експертної групи; 

Яковчук Костянтин Ювеналійович - Директора ДП 

«Міжнародний центру електронно-променевих 

технологій Інституту електрозварювання ім. Е.О.Патона» 

Коржик Володимир Миколайович –Директор 

Китайсько-українського інституту зварювання. 

16:00–16:10 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

16:10–16:50 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16:50–17:20 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

                                                                                     День 2 – 16 червня 2021 р. 

09:15–09:30 Організаційна нарада членів експертної групи, 
відеоконференція. Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09:30–10:30 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під 

час реалізації ОП. Відеозвіт, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП Устінов Анатолій Іванович 

10:30–10:40 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10:40–11:40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом*, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

-Вчений секретар Клочков Ілля Миколайович 

-Відповідальний співробітник по набору в 

аспірантуру Пономарьова Євгенія Юріївна; 

-Координатор навчального процесу Димань 

Маріанна Михайлівна , 

-Керівник навчально-методичного відділу Іванченко 

Дмитро 



11:40–11:50 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

11:50–12:50 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами*, відеоконференція 

Члени експертної групи; 

- Відповідальний співробітник по набору в 

аспірантуру Пономарьова Євгенія Юріївна; 

-начальник відділу кадрів - Поїхало Ольга 

Миколаївна; 

-Представник бухгалтера – Комарчева Ірина Ігорівна; 

-Спеціаліст з міжнародного співробітництва - 

Яшенков Вадим Петрович; 

-Представник відділу технічних засобів навчання – 

Гржегоржевська Марина Володимирівна; 

-Директор бібліотеки - Іваненко Світлана Василівна ; 

12:50–13:30 Обідня перерва  

13:30–13:40 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

13:40–14:30 Зустріч 8 з випускниками спеціальності 

«Матеріалознавство», відеоконференція 

Члени експертної групи; 

випускники за спеціальністю «Матеріалознавство» 

(за останні 5 років, 8–10 осіб): 

Войтенко Олександр Миколайович 

Колісник Роман Валерійович 

14:30–14:40 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

14:40–15:30 Резервна зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; особи, додатково запрошені 
на резервну зустріч 

15:30–16:20 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16:20–17:00 Фінальний брифінг, відеоконференція Члени експертної групи; 

Директор Крівцун Ігор Віталійович; 

Заст. директора Шаповалов Віктор Олександрович; 

Вчений секретар Клочков Ілля Миколайович; 

Гарант ОП Устінов Анатолій Іванович 

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

День 3 – 17 червня 2021 р. 

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

 

* - на зустріч запрошуються керівники або представники відповідних підрозділів 


