
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» 
освітньої  програми «Матеріалознавство» (ID у ЄДЕБО 39157) за третім рівнем 

вищої освіти (справа №1070/АС-21) у Державному вищому навчальному закладі 
"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Державному вищому навчальному закладі "Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури" (далі – ДВНЗ «ПДАБА») під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для ДВНЗ «ПДАБА», так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 
програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ДВНЗ «ПДАБА». 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. ДВНЗ «ПДАБА» 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. ДВНЗ «ПДАБА» забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту експертної 
групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку. 

2.3. ДВНЗ «ПДАБА» 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 ДВНЗ «ПДАБА» 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 
ДВНЗ «ПДАБА» у розумні строки; ДВНЗ «ПДАБА» має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту онлайн-зустріч. ДВНЗ 
«ПДАБА» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату, час та онлайн-реквізити проведення такої зустрічі. 

2.7. ДВНЗ «ПДАБА» 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 ДВНЗ «ПДАБА» 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 – 2 червня 2021 р. 

09.00 – 09.20 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Члени експертної групи: 
Кириченко Андрій Миколайович – керівник ЕГ, 
Лимаренко Олександр Михайлович, 
Романів Микола Миколайович; 
Гарант ОП:  
Волчук Володимир Миколайович 

09.20 – 09.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09.30 – 10.00 Зустріч 1 з керівництвом ЗВО 

Члени експертної групи; 
Савицький Микола Васильович – ректор ДВНЗ 
«ПДАБА», 
Данішевський Владислав Валентинович – т.в.о. 
проректора з науково-педагогічної, кадрової та виховної 
роботи, 
Соколов Ігор Анатолійович – завідувач відділу 
аспірантури та докторантури, 
Волчук Володимир Миколайович – гарант ОП 

10.00 – 10.15 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.15 – 11.00 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
викладають на ОП: 
Волчук Володимир Миколайович – завідувач, професор 
кафедри матеріалознавства та обробки матеріалів, 
Бекетов Олександр Вадимович – доцент, завідувач 
кафедри фундаментальних і природничих дисциплін, 
Лаухін Дмитро Вячеславович – професор кафедри 
матеріалознавства та обробки матеріалів, 
Узлов Олег Володимирович – доцент кафедри 
матеріалознавства та обробки матеріалів, 
Плаксіна Оксана Іванівна – доцент кафедри філософії, 
Шашкіна Наталія Іванівна – доцент кафедри 
іноземних мов 

11.00 – 11.15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11.15 – 12.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
Бабенко Євген Олександрович – 2 курс, 
Фортигін Андрій Анатолійович – 3 курс, 



Слупська Юлія Сергіївна – 4 курс, 
Гезенцвей Юхим Ісакович – 4 курс 

12.00 – 12.15 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
12.15 – 13.15 Обідня перерва 
13.15 – 13.30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

13.30 – 14.15 Зустріч 4 з групою забезпечення та науковими 
керівниками 

Члени експертної групи; 
Волчук Володимир Миколайович – науковий керівник, 
Бекетов Олександр Вадимович – науковий керівник, 
Лаухін Дмитро Вячеславович, 
Узлов Олег Володимирович 

14.15 – 14.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.30 – 15.00 
Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування та Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Члени експертної групи; 
Кононова Олександра Євгенівна – голова Ради молодих 
вчених ДВНЗ «ПДАБА», 
Бордун Марина В’ячеславівна – вчений секретар 
науково-технічної ради ДВНЗ «ПДАБА», 
Слупська Юлія Сергіївна – представник аспірантів 
спеціальності 132 у профспілці ДВНЗ «ПДАБА» 

15.00 – 15.15 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

15.15 – 15.45 Зустріч 6 3 випускниками  

Члени експертної групи; 
Бекетов Олександр Вадимович – докторант, випускник 
2019 р., 
Грузін Наталія Вячеславівна – асистент кафедри 
матеріалознавства та обробки матеріалів, випускниця 2019 р., 
Щудро Анатолій  Євгенович – судовий експерт сектору 
балістичного обліку лабораторії криміналістичних видів 
досліджень, Дніпропетровського науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України, 
випускник 2018 р. 

15.45 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

16.00 – 16.45 Зустріч 7 3 роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Бабаченко Олександр Іванович – директор інституту 
чорної металургії НАН України ім. З.І. Некрасова, м. Дніпро, 
Нагорний Дмитро Валерійович – к.т.н., головний 
інженер проектів торгівельно-виробничої корпорації 
«Ольвія», м. Дніпро,  
Ісмагулов Болат Габдрахимович – к.т.н., генеральний 
директор ТОВ «Укррезервуарсервіс», м. Дніпро 

16.45 – 17.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 



17.00 – 18.00 Робота з документами. Підведення підсумків Дня 1 Члени експертної групи 

День 2 – 3 червня 2021 р. 

09.00 – 10.30 

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, 
лабораторії, задіяні у підготовці здобувачів, актова та 
спортивна зали, кафе, їдальня, гуртожитки, спортивний 
майданчик, кафедри, їх навчально-методичне 
забезпечення);  
онлайн-демонстрація роботи системи дистанційної 
освіти та репозитарію. 

Члени експертної групи; 
Волчук Володимир Миколайович – гарант ОП, 
Балан Сергій Анатолійович – модератор системи Office 
365, 
Дорофєєва Наталія Анатоліївна – керівник наукової 
бібліотеки (репозітарій) 

10.30 – 10.45 Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази Члени експертної групи 

10.45 – 11.15 Зустріч 8 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи;  
Грабовський Ігор Сергійович – начальник навчального 
відділу, відповідальний за підвищення кваліфікації, 
Нажа Павло Миколайович – начальник навчально-
методичного відділу, відповідальний за дистанційне 
навчання, 
Тютєрєв Ігор Анатолійович – декан факультету 
інформаційних технологій та механічної інженерії, 
відповідальний  секретар приймальної комісії, 
Титюк Анатолій Олександрович – начальник науково-
дослідної частини, 
Соколов Ігор Анатолійович – начальник відділу 
аспірантури та докторантури, 
Прокоф’єв Борис Васильович – начальник відділу кадрів 

11.15 – 11.30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9  

11.30 – 12.15 Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Федіна Віолетта Геннадіївна – завідувачка лабораторії 
моніторингу  якості освіти, планування та організації  
навчального процесу, 
Нікітіна Галина Іванівна – головний бухгалтер, 
Дегтярьова Юлія Володимирівна – завідувач 
навчально-наукового центру міжнародного співробітництва,  
Грузін Наталія В’ячеславівна – начальник відділу 
профорієнтаційної роботи та маркетингу,  
Складановська Марина Григорівна – психолог 

12.15 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 9 



12.30 – 13.30 Обідня перерва 
13.30 – 13.45 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

13.45 – 14.15 Резервна зустріч (за потреби) / Робота з документами Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.15 – 14.30 Підведення підсумків резервної зустрічі і підготовка до 
відкритої зустрічі Члени експертної групи 

14.30 – 15.00 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (окрім гаранта ОП  
та представників адміністрації ЗВО) 

15.00 – 15.15 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до 
фінальної зустрічі Члени експертної групи 

15.15 – 15.45 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
Савицький Микола Васильович – ректор ДВНЗ 
«ПДАБА», 
Данішевський Владислав Валентинович – т.в.о. 
проректора з науково-педагогічної, кадрової та виховної 
роботи, 
Соколов Ігор Анатолійович – завідувач відділу 
аспірантури та докторантури, 
Волчук Володимир Миколайович – гарант ОП 

15.45 – 16.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16.00 – 18.00 Робота з документами. Підведення підсумків Дня 2 Члени експертної групи 

   

День 3 – 4 червня 2021 р. 

10.00 – 18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи 
та робота з документами Члени експертної групи 

 
 


