
 
 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі  

за спеціальністю 141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» 

освітньої програми «Електромеханічні та електротехнічні комплекси і системи 

транспортних засобів»  за справою № 1033/АС-20  

у Криворізькому національному університеті  

 із використанням технічних засобів відеозв’язку з 19 жовтня по 21 жовтня 2020 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми у Криворізькому 

національному університеті (далі КНУ), а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 

обов’язковим як для КНУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 

можливі лише за згодою як експертної групи, так і КНУ. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі 

відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма 

відеоконференцій 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. КНУ на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі з учасниками 

фокус груп згідно з розкладом для роботи за допомогою програми ZOOM.  

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

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники КНУ та інші особи.  

2.3. КНУ забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для 

кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, 

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

розкладу.  

2.4. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю 

проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це КНУ у розумні 

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

зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. КНУ зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату та 

час проведення такої зустрічі.  

2.6. КНУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи.  

2.7. Контактною особою від КНУ з усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої 

програми, є гарант цієї програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за допомогою 

програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за відео записи усіх зустрічей, які є 

обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

 

 



 
 

 

Час 
Онлайн зустрічі або 

інші активності 
Учасники 

Вид роботи 

(технічного 

забезпечення) 

День 1 – 19.10.2020 

8.45– 

9.00 

Організаційна нарада.  

Перевірка технічних  

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

09.00–  

09.30 

Організаційна  зустріч  

з гарантом ОП 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Федотов Владислав 

Олександрович 

відео-  

конференція 

09.30–  

10.00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео-  

конференція 

10.00–  

10.30 

Зустріч 1 з ректором та 

проректорами КНУ 

Члени експертної групи;  

ректор КНУ – д.т.н., професор Ступнік 

Микола Іванович;  

проректор з науково-педагогічної та 

навчальної роботи КНУ – к.т.н., доцент 

Чубаров Владислав Анатолійович;  

проректор з наукової роботи КНУ – д.т.н., 

професор Моркун Володимир 

Станіславович;  

проректор з науково-педагогічної та 

виховної роботи – к.е.н., доцент Кашубіна 

Юлія Богданівна; 

гарант ОП – к.т.н. Федотов Владислав 

Олександрович. 

відео-  

конференція 

10.30–  

11.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

11.00–  

12.00 

Зустріч 2 зі  

здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; здобувачі вищої 

освіти, які навчаються на ОП: 

– 3 здобувачі вищої освіти першого року 

навчання 

1. Москаленко Богдан Денисович; 

2. Пастушенко Дмитро Ігорович; 

3. Тищенко Владислав Ігорович. 

– 4 здобувачі другого року навчання, з яких 

один, що має середній бал нижчий ніж 4,0 

за п’ятибальною системою за перший рік 

навчання та один, що навчається за 

контрактом:  

1. Ігнатьєв Олег Юрійович (за контрактом); 

2. Кандиба Олександр Васильович; 

3. Недошитий Сергій Сергійович (середній 

бал нижчий ніж 4.0); 

4. Січкар Андрій Миколайович. 

відео-  

конференція 



 
 

12.00–  

12.20 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3  

Члени експертної групи   відео-  

конференція 

12.20–  

13.00 

Зустріч 3 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського 

самоврядування, які відповідають за участь 

студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти: 

від органу студентського самоврядування 

КНУ:  

1. Тіщенко Олександр Сергійович; 

від органу студентського самоврядування 

електротехнічного факультету:  

1. Бабеуш Тадеуш Володимирович; 

2. Міхєєв Данило Анатолійович. 

відео-  

конференція 

13.00–

14.00 

Обідня перерва Члени експертної групи  

14.00–  

14.30 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи   відео-  

конференція 

14.30–  

15.30 

Зустріч 4  

з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Федотов Владислав 

Олександрович;  

науково-педагогічні працівники, які 

входять в групу забезпечення освітньої 

програми, а також забезпечують 

навчальний процес на освітній програмі (6-

8 осіб) 

1. в.о. зав. кафедри, д.т.н., професор 

Сінчук Олег Миколайович; 

2. к.п.н., доцент Голівер Надія Олексіївна; 

3. к.т.н. Бойко Сергій Миколайович; 

4. к.т.н., доцент Козакевич Ігор 

Аркадійович; 

5. к.т.н., доцент Осадчук Юрій 

Григорович; 

6. к.т.н., доцент Сьомочкин Альберт 

Борисович; 

7. к.т.н., доцент Філіпп Юлій Борисович; 

8. к.т.н., доцент Янова Людмила 

Олександрівна. 

відео-  

конференція 

15.30–  

16.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи   відео-  

конференція 

16.00–  

16.40 

Зустріч 5  

з роботодавцями 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

відео-  

конференція 



 
 

здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП: 

1. Генеральний директор НВО «Ракурс» 

Самойлов Володимир Володимирович;  

2. Головний енергетик ш. «Родина» ПАТ 

«Криворізький залізорудний комбінат» 

Нескоромний Олег Леонідович; 

3. Головний енергетик КП «Міський 

тролейбус» Зимогляд В’ячеслав 

Васильович; 

4. Заступник директора КП «Швидкісний 

трамвай» Жук Олександр Казимирович;  

5. Директор ТОВ «МУРМУРЕЙШН 

ТЕХНОЛОДЖІ» Бризгалов Віталій 

Володимирович;  

6. Провідний спеціаліст відділу головного 

енергетика ПРАТ «Північний гірничо-

збагачувальний комбінат» Бень Руслан 

Анатолійович; 

7. Начальник цеху мереж і підстанцій ПАТ 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» Балахнін 

Олександр Іванович. 

16.40–  

17.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка 

до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи;  відео-  

конференція 

17.00–  

17.40 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

відео-  

конференція 

День 2 – 20.10.2020 

09.00–  

09.40 

Ознайомлення з  

матеріальною базою, 

що використовується 

під час реалізації ОП  

Члени експертної групи;  

гарант ОП 

відеозвіт, 

фотозвіт  

09.40–  

10.10 

Підведення підсумків 

ознайомлення та 

підготовка до  

зустрічі 6  

Члени експертної групи відео-  

конференція 

10.10–  

11.30 

Зустріч 6 із  

адміністративним 

персоналом та з 

представниками  

допоміжних  

структурних 

підрозділів 

Члени експертної групи: 

1. Керівник центру забезпечення якості 

вищої освіти – к.п.н., доцент Тарасова 

Олена Володимирівна;  

2. Начальник відділу міжнародних зв'язків 

– Кругленко Людмила Володимирівна;  

3. В. о. завідувача навчального-

методичного відділу – Івашура Світлана 

відео-  

конференція 



 
 

Леонтіївна;  

4. Начальник науково-дослідної частини –  

д.т.н., доцент Бровко Дмитро Вікторович;  

5. Декан факультету інформаційних 

технологій – к.т.н., доцент Музика Іван 

Олегович;  

6. Директор бібліотеки – Баскакова 

Світлана Олегівна;  

7. Начальник відділу кадрів – Зайцева 

Наталія Михайлівна;  

8. Головний бухгалтер – Леонова Ірина 

Борисівна.  

11.30–  

12.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

12.00–  

12.40 

Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 

зустріч 

відео-  

конференція 

12.40–  

13.00 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі  

Члени експертної групи відео-  

конференція 

13.00–

14.00 

Обідня перерва   Члени експертної групи    

14.00–  

15.00 

Робота з документами Члени експертної групи; 

гарант ОП  

Надаються 

коректні 

посилання 

(файли в 

модулі запитів 

Національного 

агентства, або 

надсилаються 

на електронну 

пошту) 

15.00–  

15.20 

Підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

15.20–  

16.00 

Фінальна зустріч   Члени експертної групи, керівництво КНУ, 

гарант ОП  

відео-  

конференція 

День 3 – 21.10.2020 

09.00–  

18.00 

«День суджень» –  

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи відео-  

конференція 

 

 
Керівник експертної групи Віта ОГАРЬ 
 

Гарант ОП «Електромеханічні та електротехнічні комплекси 

і системи транспортних засобів»  Владислав ФЕДОТОВ 


