
 

 

 
 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

освітньої програми «Галузеве машинобудування» (ID у ЄДЕБО 26593)  

у Поліському національному університеті  

 

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. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Виїзна частина акредитаційної експертизи в ЗВО здійснюється шляхом 

онлайн-візиту експертної групи. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної онлайн 

зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі 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 ЗВО у розумні 

строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч у форматі 

відеокоференції (лінк на відкриту зустріч заздалегідь публікується на сайті ЗВО). ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 

освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає скан-копії документів та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1- 12 січня 2022 р. 

9.00-9.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: 

Цизь Ігор Євгенович, Ченчева Ольга Олександрівна, Дяченко 

Вікторія Олександрівна;  

гарант освітньої програми «Галузеве машинобудування» 

Шелудченко Богдан Анатолійович 

9.30-10.00 On-line зустріч 1 
з адміністрацією закладу 

Члени експертної групи; 

- ректор Скидан Олег Васильович;  

- проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку 

Романчук Людмила Донатівна;  

- проректор з науково-педагогічної роботи, соціального та 

гуманітарного розвитку Мартинчук Іван Володимирович;      

- проректор з питань економічного розвитку та безпеки 

Демяненко Юрій Володимирович;  

- декан факультету інженерії та енергетики Ярош Ярослав 

Дмитрович;  

- завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем 

Кухарець Савелій Миколайович;  

- гарант освітньо-професійної програми «Галузеве 

машинобудування» Шелудченко Богдан Анатолійович 

10.00-10.30 Підведення підсумків зустрічей організаційної та 1. 

Підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.30-11.30 On-line Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 

- гарант ОПП Шелудченко Богдан Анатолійович;  

НПП, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а 

також викладають на цій програмі (з циклів дисциплін: загальної 

підготовки, професійної підготовки, вибіркових навчальних 

дисциплін за вибором студентів): 

- д.т.н., професор Кухарець Савелій Миколайович; 

- д.т.н., професор кафедри вищої та прикладної математики 



 

Журавльов Валерій Пилипович;  

- д.пед.н., професор кафедри іноземних мов Климова Катерина 

Яківна;  
д.т.н., професор кафедри механіки та інженерії агроекосистем 

Гуцол Тарас Дмитрович;  
- к.т.н., доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем 

Забродський Павло Миколайович;  

- к.т.н., доцент кафедри машиновикористання та сервісу 

технологічних систем Білецький Віктор Романович;  

- к.т.н., доцент кафедри машиновикористання та сервісу 

технологічних систем Куликівський Володимир Леонідович;  

- к.т.н., доцент кафедри процесів, машин і обладнання в 

агроінженерії Медведський Олександр Васильович. 

11.30-12.00 Підведення підсумків зустрічі 2. Підготовка до зустрічі 

3 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 On-line зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП: 

- 1 курс (ГМ-21, 2 студенти);  

- 1 курс СТН (ГМ-21ск, 2 студенти); 

- 2 курс (ГМ-20, 1 студент); 

- 2 СТН (ГМ-20ск, 1 студент); 

- 3 курс (ГМ-19, 1 студент); 

- 4 курс (ГМ-18, 2 студенти); 

- 1 курс СТН ЗФН (ГМз-21ск, 1 студент); 

- 3 курс ЗФН (ГМз-19, 1 студент). 

13.00-13.20 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.20-14.20 Обідня перерва  

14.20-14.30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.30- 15.30 On-line зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування: 

- голова профкому студентів Університету Бойко Тетяна 

Олександрівна; 

- в.о. заступника голови студентської ради Університету Лірук 



 

Ірина Василівна; 

- голова студ. самоврядування факультету інженерії та енергетики 

Білоцький Олександр Васильович; 
- голова профбюро студентів факультету Літяга Олександра 

Валеріївна. 

15.30-16.00 Підведення підсумків  

зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00-17.00 On-line зустріч 5 з роботодавцями  Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти на ОПП: 

- ТОВ «ДЖІФЛАЙТ» Сиротенко Євген Євгенійович, Грищук 

Олег Петрович; 

- ГО «Біоенергетична асоціація України» Гелетуха Георгій 

Георгійович; 

- MANN+HUMMEL GmbH Продеус Олег Васильович; 

- ТОВ «ДГС-Україна» Міненко Сергій Вікторович; 

- ТОВ «360-Екотех» Яковенко Людмила Олександрівна; 

- ТОВ «ВЕГА-АГРО» Дем’янчук Валерій Володимирович. 

17.00-18.00 Підведення підсумків роботи першого дня. Робота з 

документами 

Члени експертної групи 

День 2 - 13 січня 2022 р. 

9.00-10.30 On-line огляд матеріально-технічної бази, що 

дозволяє реалізовувати ОП (фотозвіт, відеозвіт, 

документальний звіт) 

Члени експертної групи; 

- гарант ОПП «Галузеве машинобудування» Шелудченко Богдан 

Анатолійович;  

- завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем Кухарець 

Савелій Миколайович; 

- к.т.н., доцент кафедри процесів, машин і обладнання в 

агроінженерії Медведський Олександр Васильович 

- к.т.н., доцент кафедри машиновикористання та сервісу 

технологічних систем Білецький Віктор Романович;  

- фахівець лабораторії автоматизації виробничих процесів ITM 

Automation School Постольник Сергій Олександрович. 



 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 5. Підготовка до зустрічі 

6 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 On-line зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

- керівник центру забезпечення якості освіти Степаненко Наталія 

Іванівна;  

- керівник навчально-наукового центру організації освітнього 

процесу Усюк Тетяна Вікторівна; 

- начальник відділу кадрів Бєльченко Світлана Віталіївна; 

- головний бухгалтер Савченко Роман Олександрович;  

- керівник відділу міжнародного співробітництва Поплавський 

Павло Генріхович; 

- заступник декана факультету інженерії та енергетики з навчальної 

роботи Сукманюк Олена Миколаївна; 

- відповідальний секретар приймальної комісії Вербельчук Сергій 

Петрович. 

12.00-12.20 Підведення підсумків зустрічі 6. 

 Підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної  групи 

12.20-13.20 On-line зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  

- заст. директора бібліотеки Завадська Наталія Василівна;  

- керівник психологічного ХАБУ кафедри психології, д.психол.н., 

професор  Журавльова Лариса Петрівна; 

- практичний психолог, доктор філософії (PhD, спеціалізація 

«Психологія», доцент кафедри психології Гречуха Ірина 

Анатоліївна; 

- керівник навчально-наукового центру організації освітнього 

процесу Усюк Тетяна Вікторівна; 

- заступник декана факультету інженерії та енергетики з виховної 

роботи Тимків Валентин Володимирович; 

- завідувач відділу соціального та гуманітарного розвитку Бойко 

Тетяна Олександрівна. 

13.20-13.30 Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи 

13.30-14.20 Обідня перерва  

14.20-14.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 



 

14.30-15.10 On-line зустріч 8. Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.10-15.30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30-16.10 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.10-16.30 Підведення підсумків резервної зустрічі і підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної  групи 

16.30-17.00 Зустріч 9. Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

- ректор Скидан Олег Васильович;  

- проректор з науково-педагогічної роботи, соціального та 

гуманітарного розвитку Мартинчук Іван Володимирович;  

- декан факультету інженерії та енергетики 

Ярош Ярослав Дмитрович;  

- завідувач кафедри механіки та інженерії агроекосистем Кухарець 

Савелій Миколайович;  

- гарант освітньої програми Шелудченко Богдан Анатолійович. 

17.00–18.00 Підведення підсумків зустрічі 9 і другого дня. Робота з 

документами 

Члени експертної групи 

День 3 - 14 січня 2022 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішні on-line зустрічі експертної 

групи 

Члени експертної  групи 

 


