
 
 

 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
у віддаленому (дистанційному режимі) за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» за 

третім рівнем вищої освіти освітніх програм «Матеріалознавство» (ID у ЄДЕБО 
25868, процедура № 1264) за справою № 962/АС-20, «Процеси механічної обробки, 

верстати та інструменти» (ID у ЄДЕБО 25869, процедура № 1264) за справою № 
963/АС-20 в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України 

 
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 Інституту 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 
програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і Інституту надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля. 

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. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля під час проведення акредитаційної 

експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі (із використанням технічних засобів 
відеозв’язку) забезпечує онлайн-участь визначених фокус-груп у зустрічах із експертною групою 
(без фізичної присутності у закладі). 

2.2. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля забезпечує оприлюднення програми 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням 
технічних засобів відеозв’язку. 

2.3. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля забезпечує онлайн-присутність осіб, 
визначених у розкладі для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є 
закритими, на них не можуть бути присутніми особи, які не запрошені відповідно до розкладу. 

2.4. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Інституту надтвердих матеріалів ім. 
В.М. Бакуля та інші особи. 

2.5. 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 Інститут надтвердих 
матеріалів ім. В.М. Бакуля у розумні строки; Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля має 
вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту онлайн-зустріч. Інститут 
надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час та онлайн-реквізити проведення такої 
зустрічі. 

2.7. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля під час проведення акредитаційної 
експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі надає на запит експертній групі (без фізичної 
присутності експертів у закладі) всі необхідні матеріали із застосуванням засобів дистанційного 
зв’язку. 

2.8. Контактними особами від Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля з усіх питань, 
пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гаранти освітніх програм, які вказані у відомостях про 
самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно з використанням технічних засобів 
відеозв’язку. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або членом експертної 
групи за узгодженням) та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного 
агентства 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Відеоконференції або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – (12 жовтня 2020 року) 
08:45–09:10 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

«Матеріалознавство» 
Члени експертної групи: 
Куликовський Руслан 
Анатолійович – керівник ЕГ, 
Фролов Ярослав Вікторович, 
Герасимчук Галина Андріївна, 
Луценко Тетяна Володимирівна; 
Гарант ОП «Матеріалознавство» 
Бочечка Олександр Олександрович 

09:10–09:35 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
«Процеси механічної обробки, верстати 
та інструменти» 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП «Процеси механічної обробки, 
верстати та інструменти» Клименко 
Сергій Анатолійович 

09:35–09:45 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09:45–10:10 Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи; 
Туркевич Володимир Зиновійович - 
директор Інституту; 
Смоквина Володимир Віталійович – 
вчений секретар Інституту; 
Бочечка Олександр Олександрович 
- заст. директора з наукової роботи, 
гарант ОП 
Клименко Сергій Анатолійович - 
заст. директора з наукової роботи, гарант 
ОП 

10:10–10:25 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:25–11:20 
(1-й період 10:25-10:50) 
(2-й період 10:55-11:20) 

Зустріч 2 з академічним персоналом 
(ОП «Матеріалознавство»), 

Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники (2 
групи), які безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі: 
- 1-й період зустрічі (1 група): 
Шейкін Сергій Євгенович; 



Стахнів Микола Євстахійович; 
Девін Леонід Миколайович; 
Дуб Сергій Миколайович 
- 2-й період зустрічі (2 група): 
Пріхна Тетяна Олексіївна; 
Бондаренко Володимир Петрович; 
Логінова Ольга Борисівна; 
Лєщук Олександр Олександрович 

11:20–11:35 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
11:35–12:30 
(1-й період 11:35-12:00) 
(2-й період 12:05-12:30) 

Зустріч 3 з академічним персоналом 
(ОП ««Процеси механічної обробки, 
верстати та інструменти») 

Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники (2 
групи), які безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі: 
1-й період зустрічі (1 група): 
Сохань Сергій Васильович; 
Копєйкіна Марина Юріївна; 
Пащенко Євген Олександрович; 
Лавріненко Валерій Іванович 
- 2-й період зустрічі (2 група): 
Мельнійчук Юрій Олексійович; 
Сороченко Валерій Григорович; 
Шейко Максим Миколайович; 
Сідорко Володимир Ігорович 

12:30–12:45 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
12:45–13:45 Обідня перерва  
13:45–15:15 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

які навчаються за ОП 
«Матеріалознавство» та ОП «Процеси 
механічної обробки, верстати та 
інструменти» 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються за 
ОП 
4 рік навчання – Румянцева Юлія 
Юріївна, Бовсунівський Олесь 
Вікторович;  
3 рік навчання – Большаков 
Олександр Євгенович; Семеняко 
Юлія Іванівна; Єрмоленко Віталій 
Михайлович;  
2 рік навчання – Васильчук 
Олександр Сергійович; Клочок 



В’ячеслав Юрійович; Редькін 
Андрій Валерійович;  
1 рік навчання – Кущ Ольга Василівна; 
Людвіченко Олексій Петрович 

15:15-15:30 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:30–16:05 Зустріч 5 з представниками 
самоврядування та громадських 
організацій (Рада молодих учених і 
спеціалістів тощо) 

Члени експертної групи; 
Представники самоврядування 
громадських організацій  
Рада молодих учених та спеціалістів 
Інституту – Чернієнко Олександр 
Іванович; 
Асоціація технологів-машинобудівників 
України – Копєйкіна Марина 
Юріївна; 
Рада ветеранів і кадрових працевників 
Інституту – Рябченко Сергій 
Василійович 

16:05–16:20 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16:20–17:05 Зустріч 6 з роботодавцями  Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, та інших 
стейкхолдерів, які залучені до процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Антонюк Віктор Степанович – зав. 
каф. Приборобудівного інституту НТУ 
України «КПІ»; 
Богомол Юрій Іванович – зав каф. 
Інституту матеріалознавства і 
зварювання ім. Є.О. Патона НТУ України 
«КПІ»; 
Шурша Андрій Віталійович – заст. 
гол. технолога ЗМКБ «Івченко Прогрес»; 
Гарбуз Тетяна Олексійовна – с.н.с. 
від. Наукових і керівних кадрів Президії 
НАН України) 

17:05–17:20 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
День 2 – (13 жовтня 2020 року) 



09:00–10:15 Огляд матеріально-технічної бази ЗВО, 
яка використовується під час реалізації 
обох ОП: «Матеріалознавство» та 
«Процеси механічної обробки, верстати 
та інструменти» (із використанням 
засобів дистанційного зв’язку 
(презентація / відеоролик – навчальний 
заклад, пожежна безпека, пандуси, 
лекційні аудиторії, бібліотека, 
лінгвістичні та комп’ютерні класи, 
наукові лабораторії та центри, 
спеціалізоване наукове та лабораторне 
обладнання, задіяні у підготовці 
здобувачів за III освітньо-науковим 
рівнем вищої освіти, актова та спортивна 
зали, кафе, їдальня, гуртожитки, 
спортивний майданчик, відділи, та їх 
навчально-методичне забезпечення) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП «Матеріалознавство» 
Бочечка Олександр Олександрович; 
Гарант ОП «Процеси механічної обробки, 
верстати та інструменти» Клименко 
Сергій Анатолійович 

10:15–10:30 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази. Підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:30-11:15 Зустріч 7 Зустріч з науковими 
керівниками  

Члени експертної групи; 
Наукові керівники здобувачів ОП: 
Майстренко Анатолій Львович, чл.-
кор. НАН Укрїни;  
Лещук Олександр Олександрович, 
д.т.н.; 
Сохань Сергій Василійович, д.т.н.; 
Бочечка Олександр 
Олександрович, д.т.н. 

11:15–11:30 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11:30–12:00 Зустріч 8 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
відповідальна за роботу аспірантури та 
докторантури, секретар пріймальної 
комісії – Абрамова Світлана 
Леонідівна – пров. інж. Науково-
організаційного відділу; 



помічник директора інституту з 
закордонних зв’язків – Лушпенко 
Борис Єфимович; 

12:00-12:15 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
12.15 – 13.15 Обідня перерва  
13.15 – 13.25 Підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 
13:25-14:10 Зустріч 9 із представниками 

допоміжних сервісних підрозділів  
Члени експертної групи; 
Представник відділу кадрів – Петер 
Олена Миколаївна; 
Завідувач наукової бібліотеки – 
Колодніцька Надія Іванівна; 
Представник фінансового відділу - 
Бондарчук Людмила Петрівна; 
Представник Науково-організаційного 
відділу - Барановська Катеріна 
Андріївна 

14:10-14:25 Підведення підсумків зустрічі 9 та 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

14:25–15:00 Резервна зустріч (за потреби) / Робота 
з документацією освітньої програми 

Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

15:00-15:25 Підведення підсумків роботи з 
документацією та підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15:25–16:20 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гарантів ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

16:20–16:35 Підведення підсумків відкритої зустрічі 
та підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:35–16:55 Фінальна зустріч Члени експертної групи: 
Туркевич Володимир Зиновійович - 
директор Інститута; 
Смоквина Володимир Віталійович - 
вчений секретар інституту; 
Бочечка Олександр Олександрович 
- заст. директора з наукової роботи, 
гарант ОП 



Клименко Сергій Анатолійович - 
заст. директора з наукової роботи, гарант 
ОП 

16.55–17.05 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 

17.05–18.00 
Робота з документами. Підведення 
підсумків Дня 2 

Члени експертної групи 

День 3 – (14 жовтня 2020 року) 
10:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи та робота з документами 
Члени експертної групи 

 

 


