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ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» підготовки магістрів 
 за спеціальністю 131 – Прикладна механіка  

у Центральноукраїнському національному технічному університеті 
з 26.01.20202 року по 28.01.2022 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.  

 

2. Загальні умови роботи експертної групи  

2.1.  ЗВО  на  час  проведення  акредитаційної  експертизи  у  віддаленому (дистанційному) режимі 

забезпечує онлайн зустрічі з учасниками фокус-груп згідно розкладу роботи експертної групи з використанням платформи ZOOM.  

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні 

працівники ЗВО та інші особи.  

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.4. Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.  

2.5. У розкладі виїзду 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 розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу 

за відповідною освітньою програмою про дату, часу 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 освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях 

про самооцінювання.  

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій з використанням платформи ZOOM. Усі відеозустрічі записуються 

керівником експертної групи та передаються до секретаріату Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.  

 
 
 



2 
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

№ Назва заходу Учасники 

Тривалість (без 
урахування 

налаштування 
технічних засобів) 

Вид роботи та 
технічного 

забезпечення 
Прим. 

 День 1. 26 січня 2022  

 Підготовка до 1 дня  Члени експертної групи -  Прибитько Ірина Олександрівна, 
Милько Володимир Володимирович, Ніколєнко Іван 
Васильович(далі ЕГ) 

9:00-9:30 відеоконференція  

 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

Члени ЕГ; 
гарант ОП «Прикладна механіка» - Гречка Андрій 
Іванович(далі Гарант ОП) 

9:30-10:00 відеоконференція  

1. Зустріч 1   
з адміністрацією ЗВО 

Члени ЕГ; 
Гарант ОП (завідувач кафедри машинобудування, мехатроніки і 
робототехніки); 
Ректор – Кропівний Володимир Миколайович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи – Кириченко Андрій 
Миколайович; 
Проректор з наукової роботи – Левченко Олександр Миколайович; 
Декан механіко-технологічного факультету – Мажара Віталій 
Анатолійович; 
Завідувач кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій – 
Шмельов Віталій Миколайович; 
Заступник завідувача кафедри матеріалознавства та ливарного 
виробництва – Конончук Сергій Васильович 

10:00-10:30 відеоконференція  

 Підведення підсумків 
зустрічі 1 та підготовка 
до зустрічі 2 

Члени ЕГ 10:30-11:00 відеоконференція  

2. Зустріч 2   
зі здобувачами освіти 

Члени ЕГ; 

студенти першого курсу (5-6 здобувачів денної форми навчання 
+ 1 здобувач заочної): 
Чорний Олексій Станіславович; 
Вовк Максим Віталійович; 
Грім Станіслав Олександрович; 
Баркар Андрій Анатолійович; 
Родін Дмитро Олександрович; 
Пух Ольга Володимирівна; 
Стрельцова Олександра Олександрівна 

11:00-12:00 відеоконференція  
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 Підведення підсумків 
зустрічі 2. 
Підготовка до зустрічі 3 

Члени ЕГ 12:00-12:15 відеоконференція  

3. Зустріч 3  
з академічним 
персоналом  

Члени ЕГ; 
Гарант ОП;  
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій ОП (до 10 
осіб, в тому числі завідувачі кафедр, відповідальні особи на 
кафедрі за методичну роботу, наукову роботу, практичну 
підготовку студентів; викладачі, що керівниками кваліфікаційних 
робіт): 
Гречка Андрій Іванович; 
Щербина Кирил Костянтинович; 
Мірзак Володимир Миколайович; 
Андрощук Ілона Олександрівна; 
Кириченко Андрій Миколайович; 
Кузик Олександр Володимирович; 
Годунко Максим Олегович; 
Шмельов Віталій Миколайович; 
Миценко Валерій Іванович; 
Конончук Сергій Валерійович 

12:15-13:15 відеоконференція  

 Підведення підсумків 
зустрічі 3. 
 

Члени ЕГ 13:15-13:30 відеоконференція  

 Обідня перерва  13:30-14:30   

 Підготовка до зустрічі 4 Члени ЕГ 14:30-14:45 відеоконференція  

4. Зустріч 4 
з представниками 
органів студентського 
самоврядування 

Члени ЕГ; 
Голова студради ЦНТУ – Вдовенко Анна Олександрівна; 
Голова студпрофкому ЦНТУ – Шаповалов Євген Олексійович; 
Відповідальний за якість освіти по ЦНТУ – Магопець Михайло 
Сергійович; 
Відповідальний за якість освіти по ЦНТУ – Абашина Анастасія 
Андріївна; 
Голова студради МТФ – Грант Данііл Валерійович 

14:45-15:30 відеоконференція  

 Підведення підсумків 
зустрічі 4 і підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени ЕГ 15:30-15:40 відеоконференція  

 Відкрита зустріч Члени ЕГ; 15:40-16:20 відеоконференція  
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Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО)  

 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени ЕГ 
16:20-17:00   

5. Зустріч 5 
з роботодавцями, 

рецензентами та 

випускниками ОП 

Члени ЕГ; 
Представники роботодавців, в тому числі залучені до здійснення 
освітнього процесу та процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: (мінімум 4 різних підприємств): 
Торчілов Олег Іванович (ТОВ НВФ «КІТ-Консалтінг»); 
Мілай Ігор Васильович (ТОВ НВП «Радій»); 
Данильчук Геннадій Олексійович (ТОВ «Кіровоградпостач»); 
Феофанов Дмитро Олександрович (ТОВ «Агропромсфера») 
Випускники ОП 2016-2021 рр. випуску (до 5 осіб): 
Прокопов Олександр Вікторович; 
Яковлєва Ірина Сергіївна; 
Іщенко Юлія Олександрівна; 
Білик Юлія Олександрівна; 
Ганул Дмитро Володимирович 

17:00-17:40 відеоконференція  

 Підведення підсумків 
зустрічі 5 
Підведення підсумків 
першого дня роботи 

Члени ЕГ 17:40-18:00 відеоконференція  

День 2. 27 січня 2022 

 Підготовка до другого 
дня 

Члени ЕГ 8:45-9:15 відеоконференція  

 Ознайомлення з 
матеріальною базою, 
що використовується 
під час реалізації ОП 

Члени ЕГ; 
Гарант ОП; 
Особи, які допомагатимуть гаранту ОП представляти матеріали 

9:15-10:15 Фотозвіт/презента-
ція, 
відеотрансляція 

 

 Підведення підсумків 
та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени ЕГ 10:15-10:45 відеоконференція  

6. Зустріч 6 
із адміністративним 
персоналом 

Члени ЕГ; 
Керівник відділу забезпечення якості освіти – Вьюник Ольга 
Володимирівна; 
Представник відділу забезпечення якості освіти – Назаренко 
Світлана Іванівна; 

10:45-11:45 відеоконференція  
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Керівник навчального відділу (в т.ч. відповідальний за практику 
здобувачів) – Голик Олена Петрівна; 
Відповідальна за працевлаштування випускників – Заярнюк Анна 
Володимирівна; 
Представник методично-організаційного відділу (відповідальна 
за акредитацію та ліцензування) – Петленко Тетяна  Петрівна 

 Підведення підсумків 
зустрічі 6 підготовка до 
зустрічі 7 

Члени ЕГ 11:45-12:00 відеоконференція  

7. Зустріч 7  

із допоміжними  

(сервісними) 
структурними 
підрозділами 

Члени ЕГ; 
Представник психологічної служби – Бойко Світлана 
Володимирівна; 
Керівник відділу кадрів – Поліщук Людмила Петрівна; 
Відповідальний секретар приймальної комісії – Богатирьов 
Дмитро Володимирович; 
Керівник бібліотеки (відділ, відповідальний за організацію 
процедур дотримання доброчесності) – Євміна Вікторія 
Вікторівна; 
Керівник відділу поселення здобувачів/гуртожитку – Бевз олег 
Вікторович 

12:00-12:40 відеоконференція  

 Підведення підсумків 
зустрічі 7  

Члени ЕГ 12:40-13:00 відеоконференція  

 Обідня перерва  13:00-14:00   

 Підготовка до 
Резервної зустрічі  

Члени ЕГ 14:00-14:15 
 

відеоконференція  

 Резервна зустріч Члени ЕГ; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:15-15:15 відеоконференція  

 Підведення підсумків  
резервної зустрічі та 
підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени ЕГ 15:15-16:00 відеоконференція  

 Фінальний брифінг Гарант ОП (завідувач кафедри машинобудування, мехатроніки і 
робототехніки); 
Ректор – Кропівний Володимир Миколайович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи – Кириченко Андрій 
Миколайович; 
Проректор з наукової роботи – Левченко Олександр Миколайович; 
Декан механіко-технологічного факультету – Мажара Віталій 
Анатолійович; 

16:00-16:30 відеоконференція  
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Завідувач кафедри обробки металів тиском та спецтехнологій – 
Шмельов Віталій Миколайович; 
Заступник завідувача кафедри матеріалознавства та ливарного 
виробництва – Конончук Сергій Васильович 

 Підведення підсумків 
роботи другого  дня. 
Робота з документами 

Члени ЕГ 16:30-18:00 відеоконференція  

День 3. 28 січня 2022 

 День суджень, 
внутрішні комунікації 
членів ЕГ 

Члени ЕГ 9:00-18:00 відеоконференція  

 


