ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «132 Матеріалознавство»
освітньої програми «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»
(ID у ЄДЕБО 19259, процедура № 1233) за другим рівнем вищої освіти (справа
№ 1030/АС-20) в Національному університеті «Запорізька політехніка»
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у Національному університеті «Запорізька політехніка» (далі – НУ «Запорізька
політехніка») під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови
її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НУ «Запорізька політехніка», так і
для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як
експертної групи, так і НУ «Запорізька політехніка».
Узгоджена програма on-line роботи 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. НУ «Запорізька політехніка» 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. НУ «Запорізька політехніка» забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту
експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних
засобів відеозв’язку.
2.3. НУ «Запорізька політехніка» 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 НУ «Запорізька
політехніка» 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 НУ
«Запорізька політехніка» у розумні строки; НУ «Запорізька політехніка» має вжити розумних
заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту онлайн-зустріч. НУ
«Запорізька політехніка» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу
за відповідною освітньою програмою про дату, час та онлайн-реквізити проведення такої
зустрічі.
2.7. НУ «Запорізька політехніка» 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. Контактною особою від НУ «Запорізька політехніка» з усіх питань, пов’язаних з
акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний 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

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 15 жовтня 2020 р.

09.00 – 09.20

Організаційна зустріч з гарантом ОП
Відеоконференція ZOOM

09.20 –09.30 Підготовка до зустрічі 1

09.30 – 10.00

Зустріч 1 з керівництвом ЗВО
Відеоконференція ZOOM

10.00 – 10.15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи:
Погребняк Андрій Володимирович – керівник ЕГ,
Дроздов Антон Миколайович,
Крисько Михайло Геннадійович;
Гарант ОП:
Мітяєв Олександр Анатолійович.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Гугнін Едуард Анатолійович - т.в.о. ректора НУ
«Запорізька політехніка»;
Грешта Віктор Леонідович – проректор з науковопедагогічної роботи та гуманітарних питань;
Наумик Валерій Владиленович – проректор з наукової
роботи та міжнародної діяльності;
Піза Дмитро Макарович – проректор з науковопедагогічної роботи та питань перспектив розвитку
університету;
Мітяєв Олександр Анатолійович – гарант ОП.
Члени експертної групи

10.15 – 11.15

Зустріч 2 з академічним персоналом
Відеоконференція ZOOM

11.15 – 11.45

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3

11.45 – 12.30

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти
Відеоконференція ZOOM

12.30 – 12.45 Підведення підсумків зустрічі 3
12.45 – 13.45 Обідня перерва
13.45 – 14.00 Підготовка до зустрічі 4

14.00 – 14.45

Зустріч 4 з групою забезпечення
Відеоконференція ZOOM

14.45 – 15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи;
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо
викладають на ОП: 1-й період (10.15–10.45):
Вініченко Валерій Степанович,
Грабовський Володимир Якович,
Бондаренко Ольга Валеріївна,
Якімцов Юрій Вячеславович,
Осаул Лариса Павлівна,
Пономаренко Надія Іванівна,
2-й період (10.45–11.15):
Широкобокова Наталія Вікторівна,
Акімов Іван Васильович,
Волчок Іван Петрович,
Плескач Володимир Михайлович,
Круглікова Валентина Володимирівна.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:
студенти 2-го курсу
Колінченко Дмитро Олександрович Маляревич Іван Олександрович Рижова Олександра Володимирівна
Савченко Ілля Миколайович
Твердохліб Олексій Ігорович
студент 1-го курсу
Зеленська Наталія Вікторівна
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Група забезпечення:
Мітяєв Олександр Анатолійович,
Савченко Віра Олександрівна,
Климов Олександр Володимирович,,
Волчок Іван Петрович,
Грешта Віктор Леонідович.
Члени експертної групи

Зустріч 5 з представниками студентського
15.00 – 15.30 самоврядування
Відеоконференція ZOOM

15.30 – 15.45 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6
15.45 – 16.30

Зустріч 6 3 випускниками
Відеоконференція ZOOM

16.30 – 16.45 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи;
Представники студентського самоврядування (1–2 особи від
органу студентського самоврядування, які відповідають за
участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості
вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського
самоврядування факультету):
– в.о. голови студентського самоврядування НУ
«Запорізька політехніка» - Письменна Ю.В.;
– голова студентського самоврядування факультету БАД Письменна Ю.В.
– куратор 1 курсів від студентського самоврядування –
Головчук К.А.
– куратор 2 курсів від студентського самоврядування –
Горлова С.Ю.
– голова первинної профспілкової організації студентів
Іванченко А. В.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Випускники попередніх років:
Лаухін Дмитро Вячеславович
Підковинська Уляна Володимирівна.
Члени експертної групи

16.45 – 17.30

Зустріч 7 3 роботодавцями
Відеоконференція ZOOM

Члени експертної групи;
Представники стейкхолдерів, залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:
– Селіверстов Олександр Георгійович –
начальник ЦЗЛ ПАТ «Мотор Січ»
Представники роботодавців, професіоналів-практиків,
експертів галузі, залучені до проведення аудиторних занять
та реалізації освітнього процесу за ОП:
– Мітяєв Олександр Анатолійович – провідний
інженер-конструктор ДП «Івченко-Прогрес»
Керівники практики від підприємства:
– Забуга Олексій Григорович – заступник
начальника управління кадрів ПАТ «Мотор Січ»
– Мельникова Ірина Олександрівна – начальник
бюро композиційних матеріалів ПАТ «Мотор Січ»
– Бехтер Руслан Васильович - головний
металург ДП «Івченко-Прогрес»
– Петров Олексій Володимирович - керівник
групи відділу розрахунку на міцність і дослідження
ДП «Івченко-Прогрес»

17.30 – 18.00

Підведення підсумків зустрічі 7. Підведення підсумків
Дня 1.

Члени експертної групи

День 2 – 16 жовтня 2020 р.
Огляд матеріально-технічної бази, що використовується
під час реалізації ОП із використанням засобів
дистанційного зв’язку (презентація/відеоролик –
навчальний заклад, пожежна безпека, пандуси, лекційні
аудиторії, бібліотека, лінгвістичні та комп’ютерні класи,
09.00 – 10.20
лабораторії, задіяні у підготовці здобувачів, актова та
спортивна зали, кафе, їдальня, гуртожитки, спортивний
майданчик, кафедри, їх навчально-методичне
забезпечення); онлайн-демонстрація роботи Moodle та
репозитарію.
10.20 – 10.30 Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази

Члени експертної групи;
– гарант ОП - Мітяєв О.А.;
– модератор системи Moodle – Шило С.І.;
– технічний помічник – Акімов І.В.

Члени експертної групи

10.30 – 11.15

Зустріч 8 із адміністративним персоналом
Відеоконференція ZOOM

11.15 – 11.30

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9

11.30 – 12.15

Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) структурними
підрозділами

Відеоконференція ZOOM

12.15 – 12.45 Підведення підсумків зустрічі 9
12.45 – 13.45 Обідня перерва
13.45 – 14.00 Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч (за потреби) / Робота з документацією
14.00 – 14.30
освітньої програми
Підведення підсумків резервної зустрічі і підготовка до
14.30 – 14.45
відкритої зустрічі

Члени експертної групи;
Грешта Віктор Леонідович - проректор з науковопедагогічної роботи та гуманітарних питань
Наумик Валерій Владиленович – проректор з наукової
роботи та міжнародної діяльності;
Яримбаш Сергій Тимофійович– проректор з науковопедагогічної роботи і виховання студентів;
Савченко Віра Олександрівна – декан ФБАД;
Шило Сергій Іванович – керівник навчального відділу;
Пархоменко Андрій Валентинович – керівник
навчально-методичного відділу;
Бенько Олена Михайлівна – керівник відділу кадрів.
Члени експертної групи;
– фахівець відділу наукової роботи студентів –
Скребкова Анастасія Володимирівна;
– керівник центру сприяння працевлаштуванню
студентів та випускників Зінченко Марина
Михайлівна;
– директор науково- навчального виробничого центру
«Запорізький регіональний центр з політехнічної
освіти» – Білоусов Віталій Михайлович;
– керівник центру інтернаціоналізації та міжнародного
співробітництва – Сидорченко Світлана Геннадіївна
– керівник відділу бухгалтерського обліку та звітності
– Силенко Ольга Михайлівна;
– керівник практики – Силенко Оксана Іванівна;
– керівник бібліотеки -Кучерук Раїса Іванівна;
– керівник інформаційно-сервісного центру – Савчук
Андрій Євгенович.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи

14.45 – 15.15

Відкрита зустріч

Члени експертної групи;
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО)

15.15 – 15.30

Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до
фінальної зустрічі

Члени експертної групи

15.30 – 16.00 Фінальна зустріч

16.00 – 16.15 Підведення підсумків фінальної зустрічі
16.15 – 18.00 Робота з документами. Підведення підсумків Дня 2.

Члени експертної групи;
Гугнін Едуард Анатолійович - т.в.о. ректора НУ
«Запорізька політехніка»;
Грешта Віктор Леонідович – проректор з науковопедагогічної роботи та гуманітарних питань;
Мітяєв Олександр Анатолійович – гарант ОП.
Члени експертної групи
Члени експертної групи

День 3 – 17 жовтня 2020 р.
10.00 – 18.00

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи
та робота з документами.

Члени експертної групи

