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                                                                ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми 
«Прикладна механіка» за третім рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 131 – «Прикладна механіка» у Державному 
університеті «Житомирська політехніка» 

 
                                                             з 13 по 15 лютого 2023 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, включно 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. 13 лютого 2023  
Підготовка до зустрічі 1  8:50-9:00 

відеоконференція 
1. Зустріч із 
гарантом ОП1 

Члени експертної групи - Поліщук Леонід Клавдійович, Шкіца Леся 
Євстахіївна, Акритова Таїсія Олександрівна (далі ЕГ); 
гарант освітньо-наукової програми «Прикладна механіка» – 
Мельничук Петро Петрович (далі Гарант ОНП) « 
  

9:00-9:40 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 1. 
Підготовка до зустрічі 2 

ЕГ 9:40-10:00 
відеоконференція 

2 Зустріч з 
адміністрацією ЗВО 

Члени ЕГ. 
Гарант ОНП. 
Перший проректор – Олійник Оксана Вікторівна; 
проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного 
розвитку – Грицишен Димитрій  Олександрович; 
проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики – 
Денисюк Олена Григорівна;  
проректор науково-педагогічної роботи – Морозов Андрій Васильович; 
декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і 
робототехніки - Громовий Олексій Андрійович 

10:00-10:40 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 2. 
Підготовка до зустрічі 3 

Члени ЕГ 10:40-11:00 
відеоконференція 

3. Зустріч з 
академічним 
персоналом 

Члени ЕГ 
Гарант ОНП  
Викладач дисципліни «Філософія науки» – завідувач кафедри 
філософсько-історичних студій та масових комунікацій Слюсар Вадим 
Миколайович; 
Викладач дисципліни «Сучасні освітні технології у вищій школі» – 
професор кафедри інженерії програмного забезпечення  Вакалюк 
Тетяна Анатоліївна; 
Викладач дисципліни «Іноземна мова» – завідувач кафедри 
теоретичної та прикладної лінгвістики  Могельницька Людмила 
Францівна; 
Викладач дисципліни «Менеджмент і презентація наукових та освітніх 
проєктів» – декан факультету бізнесу та сфери обслуговування Тарасюк 
Галина Миколаївна; 
Викладач дисципліни «Методологія та організація наукових 
досліджень» – завідувач кафедри інформаційних систем в управлінні та 
обліку Легенчук Сергій Федорович; 
Викладач дисципліни «Наукові основи процесів механічної обробки» - 
професор кафедри механічної інженерії Мельничук Петро Петрович 
Керівники здобувачів ОНП: 
Професор кафедри механічної інженерії Мельничук Петро Петрович; 
Професор кафедри механічної інженерії Виговський Георгій 
Миколайович; 
Професор кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації 
ім. проф. Самотокіна Б.Б.  Кирилович Валерій Анатолійович; 
Завідувач кафедри механічної інженерії  Мельник Олександр 
Леонідович; 
Доцент кафедри механічної інженерії  Степчин Ярослав Анатолійович; 
Доцент кафедри механічної інженерії  Балицька Наталія 
Олександрівна; 
Доцент кафедри механічної інженерії  Глембоцька Лариса Євгеніївна. 
 

11:00-12:00 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 3 Члени ЕГ 12:00-12:20 
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відеоконференція 
Обідня перерва  12:20-13:20 

Підготовка до зустрічі 4  13:20-13:30 
відеоконференція 

4. Ознайомлення з 
матеріальною базою 

Члени ЕГ 
Гарант ОНП 
Проректор науково-педагогічної роботи Морозов Андрій Васильович; 
Завідувач лабораторії мехатроніки Козяр Ярослав Анатолійович. 

13:30-14:00 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 4. 
Підготовка до зустрічі 5 

Члени ЕГ 14:00-14:20 
відеоконференція 

5. Зустріч зі 
здобувачами освіти  

Члени ЕГ 
1 курс – Томашевский Олег Олегович, Козяр Ярослав Анатолійович; 
2 курс – Радкевич Світлана Іванівна, Погорильчук Володимир 
Анатолійович; 
3 курс – Коваленко Яна Павлівна; 
4 курс – Кравчук Антон Романович, Плисак Микола Миколайович. 

14:20-15:20 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 5. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени ЕГ 15:20-15:40 
відеоконференція 

6. Відкрита зустріч Члени ЕГ 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП, а також 
представників адміністрації ЗВО)  

15:40-16:20 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 6. 
Підготовка до зустрічі 7 

Члени ЕГ 16:20-16:40 
відеоконференція 

7. Зустріч з 
роботодавцями  

Члени ЕГ 
Гарант ОНП 
Представники роботодавців: 
1. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, 
заступник директора з наукової роботи Клименко Сергій 
Анатолійович; 
2. АТ «Мотор Січ», начальник цеху №61 Бойко Ігор Андрійович 
3. Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, завідувач кафедри 
конструювання машин Данильченко Юрій Михайлович 

16:40-17:20 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 7 
Підготовка до зустрічі 8 

Члени ЕГ 17:20-17:30 
відеоконференція 

8. Резервна зустріч 1 Члени ЕГ; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

17:30-18:00 
відеоконференція 

 День 2. 14 лютого 2023  
Підготовка до зустрічі 9 Члени ЕГ 8:50-9:00 

відеоконференція 
9. Зустріч з 
представниками 
ради молодих 
вчених та 
студентського 
самоврядування 

Члени ЕГ 
Голова ради молодих вчених – Джигора Ольга Миколаївна; 
 Голова профспілкової організації студентів університету – Сич Сергій 
Олегович; 
Голова студентського самоврядування університету – Нетребицька 
Анастасія Володимирівна; 
Голова студентського самоврядування факультету комп’ютерно-
інтегрованих технологій, мехатроніки і робототехніки – Козаченко 
Наталія Олександрівна. 

9:00-9:40 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 9. 
Підготовка до зустрічі 10 

Члени ЕГ 9:40-10:00 
відеоконференція 

10. Зустріч із 
представниками 
структурних 
підрозділів та служб 
університету 

Керівник відділу аспірантури та докторантури – Довгалюк Віта 
Валентинівна; 
Керівник відділу моніторингу та забезпечення якості – Світлишин 
Ігор Іванович. 
Директор бібліотеки – Могиленко Ольга Миколаївна. 
Керівник відділу міжнародних зв'язків - Мамрай Василь Васильович; 
Керівник навчально-методичного відділу – Царук Ірина 
Михайлівна; 

10:00-11:00 
відеоконференція 
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Керівник центр соціально-психологічної підтримки і супроводу 
«PsyLab» - Харитонова Наталія Василівна. 
 

Підсумки зустрічі 10. 
Підготовка до зустрічі 11 

Члени ЕГ 11:00-11:20 
відеоконференція 

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

11:20-12:00 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 11.  Члени ЕГ 12:00-12:20 
відеоконференція 

Обідня перерва  12:20-13:20 
Підготовка до зустрічі 12  13:20-13:40 

відеоконференція 
12. Резервна зустріч 3 Члени ЕГ; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
13:40-14:20 

відеоконференція 
Підсумки зустрічі 12 
Підготовка до зустрічі 13 

Члени ЕГ 14:20-14:40 
відеоконференція 

13. Резервна зустріч 4 Члени ЕГ; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:40-15:20 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 13 Члени ЕГ 15:20-15:40 
відеоконференція 

Робота з 
документами 

Члени ЕГ 15:40-16:00 
відеоконференція 

Підведення підсумків 
роботи з документами. 
Підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени ЕГ 16:00-16:30 
відеоконференція 

Фінальний брифінг Члени ЕГ. 
Гарант ОНП. 
Перший проректор – Олійник Оксана Вікторівна; 
проректор з науково-педагогічної роботи та інноваційного 
розвитку – Грицишен Димитрій  Олександрович; 
проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики – 
Денисюк Олена Григорівна;  
проректор науково-педагогічної роботи – Морозов Андрій Васильович; 
декан факультету комп’ютерно-інтегрованих технологій, мехатроніки і 
робототехніки - Громовий Олексій Андрійович. 

16:30-17:00 
відеоконференція 

 День 3. 15 лютого 2023  
14. Резервна зустріч 5 Члени ЕГ; 

Особи, додатково або повторно запрошені на резервну зустріч 
10:00-10:40 

відеоконференція 
Підсумки зустрічі 14. 
Підготовка до зустрічі 15 

Члени ЕГ 10:40-11:00 
відеоконференція 

15. Резервна зустріч 6 Члени ЕГ; 
Особи, додатково або повторно запрошені на резервну зустріч 

11:00-11:40 
відеоконференція 

Підсумки зустрічі 15 Члени ЕГ 11:40-12:00 
відеоконференція 

Обідня перерва  12:00-13:00 
Час суджень Члени ЕГ 13:00-17:00 

 
 


