
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП  

«132 Матеріалознавство» (ID у ЄДЕБО 47599) 
у Вінницькому національному аграрному університеті 

з 08 липня по 10 липня 2021 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Вінницькому національному аграрному університеті (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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у 
погоджений час. 

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

2.3. У розкладі виїзду 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.  

2.4. У розкладу передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –08.07.2021 
08:45–09:00 Організаційна нарада членів експертної групи, 

відеоконференція. Перевірка технічних 
засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: Шрам Олександр 
Анатолійович, Савчук Петро Петрович, Луценко 
Тетяна Володимирівна. 

09:00–09:40 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: Шрам Олександр 
Анатолійович, Савчук Петро Петрович, Луценко 
Тетяна Володимирівна;  
гарант ОП Матвійчук В. А., д. т. н, професор. 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

10:00–10:30 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО Члени експертної групи; 
гарант ОП Матвійчук В. А. д. т. н, професор; 
В.о. ректора – проректор з наукової та 
інноваційної діяльності Гончарук Інна 
Вікторівна, д. е. н., професор;  
Проректор з науково-педагогічної роботи, 
перспективного розвитку та гуманітарної 
політики Шинькович Андрій Васильович; 
Проректор з науково-педагогічної  та  навчальної 
роботи Гунько Ірина Василівна, к. т. н., доцент; 
Проректор з виховної роботи та діяльності 
коледжів Спірідонова Любов Михайлівна; 
В. о. завідувача відділу аспірантури і 
докторантури Логінова Світлана Олександрівна. 
 

10:30–10:45 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:45–11:25 Зустріч 2 з викладацьким складом ОП  
 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Матвійчук В. А., д. т. н., професор;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі: 
– Кравець Руслан Андрійович, д. пед. н., доцент, 
завідувач кафедри української та іноземних мов; 
– Смагло Ніна Сергіївна, к. філол. н., доцент 
кафедри української та іноземних мов; 
– Юрчук Наталія Петрівна, к. е. н., доцент 
кафедри комп’ютерних наук та економічної 
кібернетики; 



– Яровий Анатолій Михайлович, к. філос. н., 
доцент кафедри історії України та філософії; 
– Веселовська Наталія Ростиславівна, д. т. н., 
професор кафедри машин та обладнання 
сільськогосподарського виробництва; 
– Сивак Роман Іванович, д. т. н., доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці; 
– Джеджула Олена Михайлівна, д. пед. н., 
професор, завідувач кафедри математики, 
фізики та комп’ютерних технологій; 
 
Наукові керівники аспірантів: 
– Матвійчук Віктор  Андрійович, д. т. н., 
професор; 
– Сивак Роман Іванович, д. т. н., доцент кафедри 
загальнотехнічних дисциплін та охорони праці; 
– Гунько Ірина Василівна, к. т. н., доцент 
кафедри загальнотехнічних дисциплін та 
охорони праці. 

11:25–11:40 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:40–12:20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП  Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
1 курс – Залізняк Р. О. Паладій М.С. Карпійчук 
М. Ф. 
2 курс – Кучеренко Ю. С.; 
3 курс – Рекечинський В. І.; 
4 курс – Колісник М. А.  
 

12:20–12:30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12:30–13:30 Обідня перерва  
13:30-14:00 Зустріч 4 з роботодавцями  Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
Васківнюк Юрій Миколайович – директор ТОВ 
«Агромаш-Калина» 
Ганчук Михайло Дмитрович – директор ТОВ 
«Промавтоматика Вінниця» 
Пашкевич Віталій Іванович – начальник 



конструкторського технологічного бюро філії 
«Вінницятрансприлад» АТ «Укрзалізниця» 
Лотоцький Олександр Михайлович – головний 
інженер ПрАТ «Барський машзавод» 

14:00-14:30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14:30-15:00 Зустріч 5 з представниками самоврядування 
здобувачів вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Голова студентської ради – Довгань Антон 
Олегович; 
Голова Студентської ради інженерно-
технологічного факультету – Чикіт Кирило 
Русланович 
Голова первинної профспілкової організації 
студентів 
– Герщук Михайло Вікторович; 
В.о. голови наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених – 
Панцирева Ганна Віталіївна 

15:00-15:30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
15:30-17:00 Обговорення результатів 1 дня та підведення 

проміжних підсумків. 
Члени експертної групи 

День 2 – 09.07.2021 
09:00-10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП  
Члени експертної групи; 
гарант ОП Матвійчук В. А 

10:00–10:20 Обговорення результатів огляду та підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:20–10:50 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
Гарант ОП Матвійчук В. А., д. т. н, професор; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, 
перспективного розвитку та гуманітарної 
політики Шинькович Андрій Васильович; 
Директор навчально-наукового центру, центру 
підвищення кваліфікації – Тітаренко Ольга 
Михайлівна; 
Начальник науково-дослідної частини Цицюра 
Ярослав Григорович;  
В. о. завідувача відділу аспірантури і 
докторантури Логінова Світлана Олександрівна; 
В. о. декана інженерно-технологічного 



факультету Яропуд Віталій Миколайович.  
10:50–11:10 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 
Члени експертної групи 

11:10–11:40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП Матвійчук В. А. д. т. н., професор; 
Головний бібліотекар Латуша Наталія 
Миколайвна; 
Начальник відділу кадрів Красносельська 
Анастасія Андріївна; 
Начальник планово-фінансового відділу  
Коломієць Тетяна Вікторівна; 
Головний бухгалтер Ходзіцька Ірина 
Володимирівна; 
Керівник обчислювального центру Лебідь 
Олександр Васильович; 
В.о. завідувача відділу моніторингу якості 
освітнього процесу та контролю академічної 
доброчесності Юрчук Наталія Петрівна, к. е. н., 
доцент; 
Провідний фахівець відділу Євроінтеграції та 
міжнародної діяльності Слободянюк Олена 
Володимирівна. 

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

12:00–13:00 Обідня перерва  
13:00–13:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

13:30–14:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

14:00 - 15:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:00 - 15:30 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

15:30–16:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи: Шрам Олександр 
Анатолійович, Савчук Петро Петрович, Луценко 
Тетяна Володимирівна; 
гарант ОП Матвійчук Віктор Андрійович; 
 



В.о. ректора – проректор з наукової та 
інноваційної діяльності Гончарук Інна 
Вікторівна, д. е. н., професор; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, 
перспективного розвитку та гуманітарної 
політики Шинькович Андрій Васильович; 
Проректор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи Гунько Ірина Василівна, к. т. н., доцент; 
Проректор з виховної роботи та гуманітарної 
політики Спірідонова Любов Михайлівна. 
 

16:00-17:00 Обговорення результатів 2 дня та підведення 
проміжних підсумків. 

Члени експертної групи 

День 3 – 10.07.2021 
09:00-17:00 «Час суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


