
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Національному університеті «Чернігівська політехніка» 

із використанням технічних засобів відеозв’язку 

у період з 28.09.2021-30.09.2021 рр. 

освітньої програми «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» 

(ID освітньої програми в ЄДЕБО 6798) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (28 вересня 2021 року) 

9.00 – 9.15 Організаційна зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи:  
Ткачук Андрій Геннадійович;  
Гнатенко Олександр Сергійович;  
Шмендель Оксана Григорівна. 

09.15-09.55 Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи;  
гарант ОП -  Приступа Анатолій 
Леонідович 

09.55-10.00 Робоча нарада ЕГ. Підготовка до 
зустрічі 1 

Члени експертної групи. 

10.00–10.30 Зустріч 1 з керівництвом та 
менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи;  
Ректор – Новомлинець Олег 
Олександрович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи – 
Кальченко Володимир Віталійович; 
Директор ННІ електронних та 
інформаційних технологій  – Іванець Сергій 
Анатолійович; 
Гарант ОП – Приступа Анатолій 
Леонідович 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1, 
робоча нарада ЕГ і підготовка до 
зустрічі 2  

Члени експертної групи.  

11.00–11.40 Зустріч 2 з науково-педагогічними 
працівниками 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а 
також викладають на цій програмі:  
- члени групи забезпечення: 
Приступа Анатолій Леонідович – гарант 
ОП, завідувач кафедри «Електричної 
інженерії та інформаційно-вимірювальних 
технологій» (ЕІІВТ); 
Степенко Сергій Анатолійович, доцент 
кафедри ЕІІВТ; 
Мошель Микола Васильович, професор 
кафедри ЕІІВТ; 
- викладають на ОП: 
Безручко Вячеслав Михайлович, доцент 
кафедри ЕІІВТ; 
Бодунов Вадим Миколайович, доцент 
кафедри ЕІІВТ; 
Сатюков Анатолій Іванович, доцент 
кафедри ЕІІВТ; 
- викладачі невипускової кафедри:  
Космач Олександр Павлович, доцент 
кафедри технологій машинобудування та 
деревообробки; 
Денісова Наталія Миколаївна, доцент 
кафедри харчових технологій; 
Литвин Світлана Володимирівна, 
завідувачка кафедри іноземних мов 



11.40-11.55 Підведення підсумків зустрічі 2, 
робоча нарада ЕГ і підготовка до 
зустрічі 3  

Члени експертної групи. 

11.55-12.55 Зустріч 3 з представниками органів 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи;  
 представники студентського 
самоврядування, які відповідають за участь 
здобувачів у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти - Сорока 
Богдан Ігорович, 
Дударенко Божена Андріївна; 
Представники  студентського 
самоврядування відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП 
Онищенко Дмитро Олександрович, Душина 
Катерина Миколаївна 
 
  

12.55-13.10 Підведення підсумків зустрічі 3, 
робоча нарада ЕГ. Підготовка до 
зустрічі 4  

Члени експертної групи. 

13.10-14.10 Обідня перерва  
14.10-15.10 Зустріч 4 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи;  
керівник сектора системи менеджменту 
якості вищої освіти в НУ «Чернігівська 
політехніка» - Прибитько Ірина 
Олександрівна;  
начальник навчального відділу – Базилевич 
Людмила Володимирівна;  
Проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи – Мельник Ольга 
Євгенівна ;  
проректор з наукової роботи – Маргасова 
Вікторія Геннадіївна; 
завідувач відділу з питань 
працевлаштування, практики та зв’язків з 
громадськістю - Петрик Олена Леонідівна;  
начальник відділу міжнародних зв’язків - 
Дивнич Ганна Андріївна 

15.10–15.25 Підведення підсумків зустрічі 4, 
робоча нарада і підготовка до зустрічі 
5  

Члени експертної групи.  

15.25-16.10 Зустріч 5 із здобувачами вищої освіти Члени експертної групи;  
здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
даній ОП (5-7 чол. з першого та другого 
курсів): Новик Катерина (МВТп-201), 
Лазаренко Вікторія (МВТп-201), Газукін 
Дмитро (МВТп-211), Терновський 
Ростислав (МВТп-211), Казачок Георгій 
(МВТп-211), Віротченко Анастасія (МВТп-
211) 

16.10–16.25  Підведення підсумків зустрічі 5, 
робоча нарада і підготовка до 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи.  

16.25–16.55 Відкрита зустріч  Члени експертної групи;  
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО). 



16.55–17.15 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі, робоча нарада. 

Члени експертної групи. 

17.15–18.00 Робота з документами. Ознайомлення 
з інформацією, наданою ЗВО на запит 
експертів. Підведення підсумків 
першого дня. 

Члени експертної групи. 

День 2 – (29 вересня 2021 року) 
8.45–9.00 Початок роботи ЕГ. Підготовка до 

зустрічі 6 
Члени експертної групи. 

9.00-9.45 Зустріч 6 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи;  
завідувач наукової бібліотеки – Мороз 
Наталія Вікторівна;  
начальник відділу кадрів – Музика 
Владислав Віталійович  
головний бухгалтер – Вершняк Григорій 
Олексійович;  
завідувач відділу технічних засобів 
навчання – адміністратор системи 
дистанційного навчання MOODLE - Дрозд 
Олександр Петрович;  
відповідальний за дотримання академічної 
доброчесності – Сизоненко Олена 
Володимирівна;  
відповідальний секретар приймальної 
комісії – Єрошенко Андрій Михайлович 

09.45-10.00 Підведення підсумків зустрічі 6. 
Робоча нарада ЕГ. Підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

10.00-12.00 Зустріч 7 Огляд матеріально-
технічної бази, що використовується 
під час реалізації освітнього процесу 
даної ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Приступа Анатолій; інші 
особи, які залучені до демонстрації 
матеріально-технічної бази, представники 
ЗВО: 
Гуртожиток - комендант гуртожитку 
Романенко Вікторія Василівна; 
Їдальня - завідувач їдальнею Смоляр 
Валентина Іванівна; 
Наукова бібліотека - директор наукової 
бібліотеки Мороз Наталія Вікторівна 

12.00-12.25 Підведення підсумків зустрічі 7. 
Робоча нарад ЕГ. Підготовка до 
резервної зустрічі. 

Члени експертної групи 

12.25-13.25 Резервна зустріч Члени експертної групи; особи, додатково 
запрошені на резервну зустріч 

13.25-13.40 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, робоча нарада 

Члени експертної групи 

13.40-14.40 Обідня перерва  
14.40–15.00  Робоча нарада. Підготовка до 

зустрічі 8 
Члени експертної групи. 

15.00-15.45 Зустріч 8 з представниками 
роботодавців та випускниками ОП 

Члени експертної групи;  
представники роботодавців та випускники 
ОП, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП та : 
Олійник Олександр Іванович (головний 
метролог АТ “Чернігівгаз”); 



Атрощенко Валентин Іванович (начальник 
служби метрології ПАТ 
“Чернігівобленерго”); 
Борсук Євгеній Анатолійович (директор 
ТОВ «АРТСІВЕРБУД»); 
Кравченко Лариса Анатоліївна (заступник 
генерального директора ДП 
“Чернігівстандартметрологія”); 
Рева Катерина (випускниця 2017 року); 
Кононець Дмитро (випускник 2017 року); 
Глушко Олександр (випускник 2018 року); 
Ребенок Юлія (випускниця 2018 року); 
Яковенко Іван (випускник 2019 року); 
Маринченко Марина (випускниця 2020 
року). 

15.45-16.00 Підведення підсумків зустрічі 8, 
робоча нарада, підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи. 

16.00-16.30 Фінальний брифінг Члени експертної групи;  
Ректор – Новомлинець Олег 
Олександрович; 
проректор з науково-педагогічної роботи, – 
Кальченко Володимир Віталійович; 
Директор ННІ електронних та 
інформаційних технологій  – Іванець Сергій 
Анатолійович; 
гарант ОП – Приступа Анатолій Леонідович 
 

15.30-16.00 Підведення підсумків фінального 
брифінгу. 

Члени експертної групи. 

16.00-18.00 Робота з документами. Ознайомлення 
з інформацією, наданою ЗВО на запит 
експертів. 

Члени експертної групи. 

День 3 – (30 вересня 2021 року) 
9.00-18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи. 
Члени експертної групи. 

 


