
 
 

 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
у віддаленому (дистанційному режимі) за спеціальністю 136 «Металургія» за другим 

рівнем вищої освіти освітньої програми «Дослідження процесів і розробка 
технологій в металургії» (ID у ЄДЕБО з92232, процедура № 1528) за справою 

№ 1267/АС-20 в Національній металургійній академії України 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 

Національній металургійній академії України під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 
Національної металургійної академії України, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни 
цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і Національної металургійної 
академії України. 

Узгоджена програма роботи експертної групи фіксується в інформаційній системі 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів 
акредитаційної справи. Програма роботи експертної групи також повинна бути оприлюднена на 
офіційному сайті Національної металургійної академії України. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 
2.1. Національна металургійна академія України 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. Національна металургійна академія України забезпечує оприлюднення програми 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням 
технічних засобів відеозв’язку. 

2.3. Національна металургійна академія України 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 Національної металургійної 
академії України 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 Національну 
металургійну академію України у розумні строки; Національна металургійна академія України має 
вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту онлайн-зустріч. Національна 
металургійна академія України зобов’язана завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу 
за відповідною освітньою програмою про дату, час та онлайн-реквізити проведення такої зустрічі. 

2.7. Національна металургійна академія України 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 Національної металургійної академії України з усіх питань, 
пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гарант освітньої програми, яка вказана 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 Відеоконференції або інші активності Учасники 
День 1 – (12 листопада 2020 року) 

08:45–09:20 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Члени експертної групи: 
Куликовський Руслан Анатолійович – керівник ЕГ, 
Пономаренко Ольга Іванівна, 
Петленко Максим Володимирович; 
Іванова Людмила Харитонівна - гарант ОП  

09:20–09:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:30–10:00 
Зустріч 1 з керівництвом та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи; 
Величко Олександр Григорович – ректор НМетАУ; 
Пройдак Юрій Сергійович - проректор з наукової роботи; 
Шатоха Володимир Іванович - проректор з науково-
педагогічної роботи; 
Іванова Людмила Харитонівна - гарант ОП 

10:00–10:15 
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:15–11:20 
(1-й період 10:15-
10:55) 
(2-й період 
11:10-11:50) 

Зустріч 2 з академічним персоналом  

Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники (2 групи), які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають 
на цій програмі: 
- 1-й період зустрічі (1 група): 
Анкудінов Руслан Валентинович; 
Петренко Віталій Олександрович; 
Селівьорстов Вадим Юрійович; 
Калінін Василь Тимофійович; 
Меняйло Олена Валеріївна; 
Хитько Олександр Юрійович; 
Проніна Ганна Михайлівна; 
- 2-й період зустрічі (2 група): 
Ковальов Дмитро Арсентійович; 
Камкіна Людмила Володимирівна; 
Мяновська Яна Валеріївна; 
Суліменко Сергій Євгенійович; 
Гришин Олександр Михайлович; 
Хричиков Валерій Євгенович 



11:50–12:05 
Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:05–13:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП 
2 рік навчання: 
Баркар Ростислав Русланович (гр. МЛ01-15-Мн); 
Педан Іванна Олександрівна (гр. МЛ01-15-Мн); 
Луценко Сергій Миколайович (гр. МЕ03-15-Мн); 
Ярцев Андрій Олегович (гр. МЕ03-15-Мн);  
1 рік навчання: 
Біляков Микита Ігорович (гр. МЛ01-16-Мн); 
Кудінов Денис Сергійович (гр. МЛ01-16-Мн); 
Броцький Олександр Валерійович (гр. МЕ03-16-Мн); 
Ходак Владислав Миколайович (гр. МЕ03-16-Мн). 

13:00–13:15 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:15–14:15 Обідня перерва  
14:15-14:25 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14:25–15:05 
Зустріч 4 з представниками самоврядування 
та громадських організацій  

Члени експертної групи; 
Представники студентського самоврядування: 
Матвійчук Анастасія - тимчасово виконуюча обов’язки 
голови Ради студентського самоврядування; 
Гудков Максим - другий заступник голови ради студентів; 
Панайот Анастасія - заступник голови ради студентів 
соціального сектору; 
Адамчук Марія - заступник голови ради студентів з 
спортивно-оздоровчої роботи; 
Полеонок Олексій - заступник голови ради студентів з 
організаційних питань; 
Друченський Єгор - голова ради студентів 
металургійного факультету; 
Смірнов Іван - голова ради студентів 
електрометалургійного факультету. 

15:05–15:25 
Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:25–16:20 Зустріч 5 з роботодавцями  

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, та інших стейкхолдерів, які 
залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Стратейчук Дмитро – директор «НПП«СОЮЗ»; 



Каргінов Володимир – віце-президент Асоціації 
ливарників України; 
Малий Іван Анатолійович - директор по персоналу і 
соціальним питанням ПрАТ «ДМЗ». 
Представники роботодавців, професіоналів-практиків, 
експертів галузі які залучені до проведення аудиторних занять 
та занять на філіях кафедр залучених до реалізації освітнього 
процесу за ОП:  
Тогобицька Дар’я Миколаївна – зав. відділом фізико-
хімічних проблем металургійних процесів ІЧМ НАНУ 

16:20–16:40 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (13 листопада 2020 року) 

09:00–10:15 

Огляд матеріально-технічної бази НМетАУ, 
яка 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, наукові 
лабораторії та центри, спеціалізоване наукове 
та лабораторне обладнання, задіяні у 
підготовці здобувачів за II освітньо-науковим 
рівнем вищої освіти, актова та спортивна 
зали, кафе, їдальня, гуртожитки, спортивний 
майданчик, відділи, та їх навчально-
методичне забезпечення) 
Демонстрація роботи здобувачів в Moodle 
(online демонстрація) 

Члени експертної групи; 
Іванова Людмила Харитонівна – гарант ОП; 
Білий Олександр Петрович – технічний помічник 

10:15–10:30 
Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази, підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:30-11:15 
Зустріч 6 Зустріч із адміністративним 
персоналом  

Члени експертної групи; 
Адміністративний персонал, задіяний під час реалізації ОП: 
Ясев Олександр Георгійович - керівник відділу 
забезпечення якості освіти; 
Селівьорстов Вадим Юрійович - декан 
електрометалургійного факультету; 
Камкіна Людмила Володимирівна - декан 
металургійного факультету; 



Петренко Андрiй Леонiдович - начальник відділу 
міжнародного співробітництва; 
Пульпiнський Володимир Борисович - начальник 
навчального відділу; 

Сорокін Євген Леонідович - відповідальний секретар 
приймальної комісії 

11:15–11:30 
Підведення підсумків зустрічі 6і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:30–12:20 
Зустріч 7 із представниками допоміжних 
сервісних підрозділів 

Члени експертної групи; 

Шифрин Володимир Симонович - керівник відділу 
кадрів; 

Сітковська Людмила Михайлівна - заступник 
директора бібліотеки; 
Мазорчук Людмила Максимівна - начальник планово-
фінансового відділу; 

Ашкелянець Антон Володимирович - керівник 
Центру розвитку кар’єри; 
Куниця Наталія Вікторівна - головний бухгалтер; 
Нікітін Володимир Федорович - начальник 
інформаційно-обчислювального центру; 
Помінова Наталія Анатоліївна - директор Центру 
післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів; 
Миронова Тетяна Михайлівна - голова секції 
забезпечення академічної доброчесності Ради з забезпечення 
якості освітньої діяльності і підготовки фахівців; 
Швачич Геннадій Григорович - голова секції заочного та 
дистанційного навчання, дуальної освіти та забезпечення 
практичної підготовки здобувачів вищої освіти, Ради з 
забезпечення якості освітньої діяльності і підготовки фахівців 

12:20-12:50 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12.50 – 13.50 Обідня перерва  
13:50 -14:15 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14:15–14:45 
Резервна зустріч (за потреби) / Робота з 
документацією освітньої програми 

Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:45-15:00 
Підведення підсумків роботи з 
документацією та підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

https://nmetau.edu.ua/ua/mlibrary/i14/p-2/e2638
http://www.dgma.donetsk.ua/zaviduvach-biblioteki.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1012/p-2/e2037
https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1012/p0
https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1012/p0


15:00–15:40 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

15:40–16:00 
Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
Величко Олександр Григорович – ректор НМетАУ; 
Пройдак Юрій Сергійович - проректор з наукової роботи; 
Шатоха Володимир Іванович - проректор з науково-
педагогічної роботи; 
Іванова Людмила Харитонівна - гарант ОП 

16.30–16.45 Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16.45–18.00 
Робота з документами. Підведення підсумків 
Дня 2 

Члени експертної групи 

День 3 – (14 листопада 2020 року) 
10:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи та робота з документами 
Члени експертної групи 

 

 


