
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Державному 

університеті "Житомирська політехніка" 
у період 09.03.2023-11.03.2023 р. за спеціальністю 152 «152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка» освітньо-професійних програм «Комп'ютеризовані інформаційно-

вимірювальні системи» (ID у ЄДЕБО 32164, справа №0456/АС-23), за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти 

(експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти від 27 лютого 2023 р. №382-Е) 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи (ЕГ) 
у Державному університеті "Житомирська політехніка"  під час проведення акредитаційних 
експертиз освітньої програми «Комп'ютеризовані інформаційно-вимірювальні системи» (ОП), а 
також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Державного 
університету "Житомирська політехніка", так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни 
цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і Державного 
університету"Житомирська політехніка". 

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. Державний університет "Житомирська політехніка" на час роботи експертної групи 
забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп згідно розкладу для роботи за допомогою 
програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Державного університету 
"Житомирська політехніка" та інші особи. 

2.3. Державний університет "Житомирська політехніка"  забезпечує онлайн-присутність 
осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у погоджений час.  

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

2.5. У розкладі роботи 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 Державний університет 
"Житомирська політехніка"  у розумні строки. Державний університет "Житомирська 
політехніка"  має вжити заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. Державний університет 
"Житомирська політехніка"  зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі.  

2.7. Державний університет "Житомирська політехніка"  надає документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.8. Контактною особою від Державного університету "Житомирська політехніка"  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 відеоконференції за допомогою 
програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються експертною групою та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (09.03.23 р.) 

08.45–09.00 Організаційна нарада експертної групи. 
Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи  
Філіппова Марина В`ячеславівна, 
Гиря Марина Павлівна, 
Мікірін Іван Сергійович 

09.00–09.15 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи 
гарант ОП – Подчашинський Юрій 
Олександрович 

09.15–09.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  
09.30–10.10 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 
Члени експертної групи  
Олійник Оксана Вікторівна – перший 
проректор,  
Морозов Андрій Васильович – проректор з 
науково-педагогічної роботи,  
Грицишен Димитрій Олександрович – 
проректор з науково-педагогічної роботи та 
інноваційного розвитку, 
Денисюк Олена Григорівна – проректор з 
науково-педагогічної роботи та молодіжної 
політики,  
Громовий Олексій Андрійович – декан 
факультету, 
Подчашинський Юрій Олександрович – 
гарант ОП  

10.10–11.20 Підведення  підсумків  зустрічі  1  і  
підготовка  до зустрічі 2 

Члени експертної групи  

11.20–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи  
гарант ОП – Подчашинський Юрій 
Олександрович 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а 
також викладають на цій програмі: 
1) члени групи забезпечення: 

Шавурський Юрій Олександрович; 
Добржанський Олександр Олексійович 

2) викладають на ОП: 



Сверчевська Ірина Анатоліївна 
(викладач ОК «Вища математика»); 
Литвинчук Оксана Валеріївна (викладач 
ОК «Філософія»); 
Марчук Катерина Ігорівна (викладач ОК 
«Іноземна мова»); 
Чепюк Ларіна Олексіївна (викладач ОК 
циклу професійної підготовки); 
Омельчук Ігор Анатолійович (викладач 
ОК циклу професійної підготовки) 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи  

12.20–13.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи  
Здобувачі вищої освіти: 
1-й курс: (2 особи)  
Селюченко Артем Русланович (МТ-5) 
Коваль Данило Олексанндрович (МТ-5) 
2-й курс: (2 особи) 
Коваль Анастасія Євгеніївна (МТ-4) 
Опанащук Валерій Миколайович (МТ-4) 
3-й курс: (3 особи)  
Волинець Юлія Григорівна (МТ-3) 
Жураківський Ярослав Ярославович (МТ-3) 
Невмержицький Володимир Сергійович (МТ-3) 
4-й курс: (3 особи)  
Заєць Дар’я Андріївна (МТ-2) 
Мазурчук Надія Юріївна (МТ-2) 
Мельник Артем Юрійович (МТ-2)  

13.00–13.50 Обідня перерва  
13.50–14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи  

14.00–14.40 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи  
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. 



14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи  

15.00–15.40 Зустріч 5 із адміністративним персоналом Члени експертної групи 
Керівник відділу моніторингу та 
забезпечення якості – Світлишин Ігор 
Іванович, 
Керівник відділу міжнародних зв'язків - 
Мамрай Василь Васильович, 
Керівник навчально-методичного відділу – 
Царук Ірина Михайлівна, 
Керівник центр соціально-психологічної 
підтримки і супроводу «PsyLab» - 
Харитонова Наталія Василівна 

15.40–16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
16.00–16.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи  

 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО). 

16.40–17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи  

17.00–17.40 Зустріч 6 з роботодавцями  Члени експертної групи  
 
Заступник начальника метрологічного 
центру Житомирського науково-
виробничого центру стандартизації, 
метрології та сертифікації (ДП 
«Житомирстандартметрологія»)  
Петраківський Олег Тадеушович 
 
Головний інженер ТОВ «Тестметрстандарт» 
(м. Житомир)  
Герасимчук Віктор Олександрович 
 
Заступник генерального директора з 
метрології Державного підприємства 
«Хмельницький науково-виробничий центр 
стандартизації, метрології та сертифікації» 
(ДП «Хмельницькстандартметрологія») 
Рослякова Тетяна Володимирівна 
 



Начальник Науково-дослідного центру 
випробувань електричних ламп та 
технологічного обладнання ДП 
«Полтавастандартметрологія»  
Шпак Світлана Василівна 
 

17.40–18.00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи  
 

День 2 – 
(10.03.23р.) 

08.50–09.00 Організаційна нарада експертної групи. 
Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи  

09.00–10.40 Огляд матеріально-технічної бази та 
інформаційних систем, що 
використовується під час реалізації ОП 
Відеозвіт/відеострім 

Члени експертної групи  
Гарант ОП - Подчашинський Юрій 
Олександрович  
Долучені до демонстрації: 
Проректор з науково-педагогічної роботи 
Морозов Андрій Васильович; 
Старший викладач кафедри метрології та 
інформаційно-вимірювальної техніки 
Омельчук Ігор Анатолійович. 
 

10.40–11.00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи  
11.00–11.40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи 
Директор бібліотеки  
Могиленко Ольга Миколаївна, 
Заступник відповідального секретаря 
приймальної комісії  
Дикий Анатолій Петрович, 
Начальник відділу кадрів  
Нікітчук Людмила Олександрівна 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи  
 

12.00–12.40 Зустріч 8 із випускниками освітньої 
програми 

Члени експертної групи 
Випускники освітньої програми  
Вакарюк Ярослав Анатолійович, 
Криворучко Максим Геннадійович, 
Паламарчук Денис Анатолійович, 
Уляницький Віталій Павлович, 
Шрубович Олександр Степанович. 
Лугових Оксана Олександрівна 



12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи  
13.00–13.50 Обідня перерва  
13.50–14.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи  

 
14.00–14.40 Резервна зустріч  Члени експертної групи  

особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч. 

14.40–14.50 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи  

15.00–15.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи  
Олійник Оксана Вікторівна – перший 
проректор,  
Морозов Андрій Васильович – проректор з 
науково-педагогічної роботи,  
Денисюк Олена Григорівна – проректор з 
науково-педагогічної роботи та молодіжної 
політики,  
Громовий Олексій Андрійович – декан 
факультету, 
Подчашинський Юрій Олександрович - 
гарант ОП  

15.40–18.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі та 
загальних підсумків  

Робота з документами. Ознайомлення з 
інформацією, наданою ЗВО на запит 
експертів.  

 

Члени експертної групи 

День 3 – (11.03.23 р.) 
09.00–18.00 «День суджень» експертної групи – 

внутрішня зустріч 
Члени експертної групи  

 


