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ПРОГРАМА
виїзду експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Прикладна
механіка» за другим рівнем вищої освіти за
спеціальністю 131 – «Прикладна механіка» у
Національному університеті харчових технологій
з 18 по 20 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. 18 жовтня 2021
Підготовка до
зустрічі 1
1. Зустріч із
гарантом ОП
Підготовка до
зустрічі 2
2. Зустріч з
адміністрацією
ЗВО

Підведення
підсумків зустрічі
2. Підготовка до
зустрічі 3
3. Ознайомлення
з матеріальною
базою

Підведення
підсумків зустрічі 3
Обідня перерві
Підготовка до
зустрічі 4
4. Зустріч з
академічним
персоналом

Члени експертної групи - Сухоруков Сергій Іванович, Мартинюк
Андрій Віталійович, Іщенко Юлія Олександрівна (далі ЕГ);
гарант ОПП «Прикладна механіка» – Васильківський Костянтин
Вікторович (далі Гарант ОПП)
Члени ЕГ
Члени ЕГ
Ректор – Шевченко Олександр Юхимович;
Перший проректор – Яровий Володимир Леонідович;
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи – Арсеньєва
Лариса Юріївна;
Проректор з наукової роботи – Токарчук Сергій Володимирович;
Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку –
Бессараб Олександр Семенович
Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту –
Блаженко Сергій Іванович;
Гарант ОПП
Члени ЕГ

Члени ЕГ
Директор науково-технічної бібліотеки НУХТ – Левченко Наталія
Петрівна
Якимчук Микола Володомирович;
Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна;
Гарант ОПП
Члени ЕГ
Члени ЕГ
Члени ЕГ
Гарант ОПП
Викладач дисципліни «Мехатроніка» – професор кафедри
мехатроніки та пакувальної техніки Якимчук Микола
Володомирович;
Викладач дисципліни «Виробнича логістика» – професор кафедри
мехатроніки та пакувальної техніки Кривопляс-Володіна Людмила
Олександрівна;
Викладач дисципліни «Методи та організація досліджень» – доцент
кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Деренівська
Анастасія Василівна;
Викладач дисципліни «Числові методи в інженерії» – доцент
кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій
проектування Погорілий Тарас Михайлович;
Викладач дисципліни «Інтелектуальна власність» доцент кафедри
біотехнології продуктів бродіння і виноробства Бабич Ірина
Михайлівна;
Викладач дисципліни «Управління проектами» доцент кафедри

9:50-10:00
відеоконференція
10:00-10:40
відеоконференція
10:40-11:00
відеоконференція
11:00-11:40
відеоконференція

11:40-11:50
відеоконференція
11:50-12:55
відеоконференція

12:55-13:00
відеоконференція
13:00-14:00
14:00-14:05
відеоконференція
14:05-15:05
відеоконференція
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Підведення
підсумків зустрічі 4.
Підготовка до
зустрічі 5
5. Зустріч зі
здобувачами
освіти
Підведення
підсумків зустрічі 5
Підготовка до
зустрічі 6
6. Зустріч з
роботодавцями

Підведення
підсумків зустрічі 6

економіки та права Рябенко Володимир Володимирович;
Викладач дисципліни «Іноземна мова для інженерії» професор
кафедри іноземних мов професійного спрямування Науменко
Наталія Валентинівна;
Члени ЕГ

Члени ЕГ
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП (без вказування
ПІБ):
1 курс – 2 особи;
2 курс – 3 особи.
Члени ЕГ

Члени ЕГ
Гарант ОПП
Представники роботодавців:
Володін Сергій Олександрович – Заст. Генерального директора ТОВ
«КАМОЦЦІ»;
Пригодій Денис Віталійович – Кандидат технічних наук, начальник
відділу розробки та впровадження, ТОВ "ЕВОТЕК. ІНК.";
Овчиннікова Марія Петрівна – Консультант з упаковочних рішень
ТОВ «Дунапак Таврія»;
Дем’яненко Андрій Вікторович – Сервіс-інженер ТОВ «Михаил
Курако».
Члени ЕГ

15:05-15:20
відеоконференція
15:20-16:20
відеоконференція

16:20-16:30
відеоконференція
16:30-17:10
відеоконференція

17:10-17:20
відеоконференція

День 2. 19 жовтня 2021
Підготовка до
зустрічі 7
7. Зустріч з
представниками
Ради молодих
вчених та
студентської
ради

Підведення
підсумків зустрічі 7
Робота з
документами
Підведення
підсумків роботи з
документами
Підготовка до
зустрічі 8

Члени ЕГ
Представники ради молодих вчених НУХТ:
Голова РМВ НУХТ – Губеня Олексій Олександрович;
Голова студентського наукового товариства НУХТ Бортнічук
Олег Вікторович.
Представники студентської ради НУХТ:
Голова студентської ради НУХТ – Ірина Ковшар;
Голова наукового сектора університету – Єлизавета Корецька;
Голова студентської ради ННІТІ – Марія Аліпатова;
Голова студентської ради гуртожитку - Тарас Бутик;
Голова культурно-масового сектору – Богдан Марченко;
Голова профкому – Єгор Фузік;
Голова наукового сектору – Віталій Бабич.
Члени ЕГ
Члени ЕГ
Члени ЕГ

10:20-10:30
відеоконференція
10:30-11:00
відеоконференція

11:00-11:10
відеоконференція
11:10-11:50
відеоконференція
11:50-12:00
відеоконференція
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8. Зустріч із
представниками
відділів ЗВО

Начальник навчально-методичного відділу НУХТ – Виговський
Валерій Юрійович;
Начальник навчального відділу НУХТ – Янюк Тетяна Іванівна;
Помічник проректора з юридичних питань – Негода Олена
Анатолієвна
Заступник відповідального секретаря приймальної комісії –
Серпученко Вадим Геннадійович;
Директор центру інформаційних технологій – Сірик Олексій
Михайлович;
Керівник відділу працевлаштування випускників НУХТ – Садокова
Світлана Володимирівна;
Директор бібліотеки – Левченко Наталія Петрівна;
Представники центру психологічної підтримки – Нікітіна Ірина
Всеволодівна, Шейко Наталія Вікторівна;
Начальник відділу дистанційного навчання – Петруша Оксана
Олександрівна.

12:00-12:50
відеоконференція

Підведення
підсумків зустрічі 8
Обідня перерва

Члени ЕГ

12:10-12:20
відеоконференція
13:00-14:00

Підготовка до
зустрічі 9
9. Зустріч із
випускникамимагістрами
кафедри МПТ
Підведення
підсумків зустрічі 9
Підготовка до
зустрічі 10
10. Резервна
зустріч
Підведення
підсумків резервної
зустрічі
11. Відкрита
зустріч

Члени ЕГ

14:00-14:10
відеоконференція
14:10-14:30
відеоконференція

Підведення
підсумків зустрічі.
Підготовка до
фінального
брифінгу
Фінальний
брифінг

День суджень
Внутрішні
комунікації членів
ЕГ

Члени ЕГ;
Випускники-магістри кафедри МПТ минулих років: Андрій Ткачук,
Юлія Піщана, Артем Петрусенко, Артем Лапін, Іван Глущенко.
Члени ЕГ

14:30-14:40
відеоконференція

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

14:40-15:40
відеоконференція
15:40-15:50
відеоконференція

Члени ЕГ
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та
представників адміністрації ЗВО)
Члени ЕГ

15:50-16:30
відеоконференція

Члени ЕГ;
Ректор – Шевченко Олександр Юхимович;
Перший проректор – Яровий Володимир Леонідович;
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи – Арсеньєва
Лариса Юріївна;
Проректор з наукової роботи – Токарчук Сергій Володимирович;
Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту –
Блаженко Сергій Іванович;
Гарант ОПП
День 3. 20 жовтня 2021
Члени ЕГ

16:40-17:10
відеоконференція

16:30-16:40
відеоконференція

10:00-17:00

