
 
 

 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 132 «Матеріалознавство» 

освітньої програми «Матеріалознавство» (ID у ЄДЕБО з2814) за першим рівнем вищої 
освіти (справа № 1742/АС-21) в Луцькому національному технічному університеті 

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

Луцькому національному технічному університеті під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 
Луцького національного технічного університету, так і для експертної групи. Будь-які подальші 
зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і Луцького національного 
технічного університету. 

Узгоджена програма роботи експертної групи 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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в Луцькому національному технічному 

університеті здійснюється шляхом онлайн візиту експертної групи у форматі відеоконференцій на 
платформі ZOOM. Програма онлайн візиту експертної групи обов’язково повинна бути 
оприлюднена на офіційному сайті Луцького національного технічного університету. Обов’язковий 
відеозапис усіх етапів онлайн візиту. Відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або 
членом експертної групи за узгодженням) та після закінчення експертизи передаються до 
секретаріату Національного агентства. 

2.2 Луцький національний технічний університет 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). 

2.3. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Луцького національного 
технічного університету та інші особи. 

2.4. Луцький національний технічний університет 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. 

2.5. 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 Луцький національний 
технічний університет у розумні строки; Луцький національний технічний університет має вжити 
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

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

2.7. Луцький національний технічний університет 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 Луцького національного технічного університету з усіх питань, 
пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гарант освітньої програми, який вказаний у відомостях 
про самооцінювання. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Відеоконференції або інші активності Учасники 
День 1 – (20 жовтня 2021 року) 

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

Члени експертної групи: 
Куликовський Руслан Анатолійович – керівник ЕГ, 
Лимаренко Олександр Михайлович, 
Ситников Павло Андрійович; 
Кашицький Віталій Павлович - 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; 
Вахович Ірина Михайлівна – ректор; 
Ковальчук Надія Віталіївна – проректор з науково-
педагогічної роботи та партнерства; 
Ляшенко Оксана Миколаївна – проректор з науково-
педагогічної роботи та забезпечення якості освіти; 
Заболотний Олег Васильович – проректор з науково-
педагогічної роботи та досліджень; 
Кашицький Віталій Павлович – 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): 
Мельничук Микола Дмитрович; 
Файдевич Володимир Володимирович; 
Забродоцька Людмила Юріївна; 
Дмитріюк Микола Володимирович; 
Садова Оксана Леонідівна; 
Фурс Тетяна Василівна 
- 2-й період зустрічі (2 група): 
Кашицький Віталій Павлович; 
Гусачук Дмитро Анатолійович; 
Малець Вікторія Михайлівна; 
Шемет Василина Ярославівна; 
Фещук Юрій Петрович; 



Імбірович Наталія Юріївна 

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 
1 рік навчання: 
- Сухецька Світлана Сергіївна,  
- Тарасюк Анна Миколаївна 
2 рік навчання: 
- Шум Надія Василівна,  
- Гринчук Артем Євгенійович 
3 рік навчання: 
- Кулик Ольга Ігорівна,  
- Степанюк Ілля Юрійович 
4 рік навчання: 
- Мартинюк Олександр Антонович, 
-  Чижевський Руслан Ігорович 

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 студентського 
самоврядування, профспілкової організації 
студентів, студентського наукового 
товариства, тощо 

Члени експертної групи; 
Голова студентської ради ЛНТУ – Шах Даніела 
Тарасівна; 
Заступник голови студентської ради факультету митної 
справи, матеріалів та технологій – Яворська Христина 
Марянівна; 
Голова студентського профкому факультету митної справи, 
матеріалів та технологій – Антощук Катерина 
Василівна;  
Члени студентської ради факультету митної справи, 
матеріалів та технологій – Гапонюк Андрій 
Миколайович,  Дубицька Аліна Володимирівна 

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

Члени експертної групи 

15:25–16:20 Зустріч 5 з роботодавцями та випускниками 
Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, та інших стейкхолдерів, які 
залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 



- Салата Юрій Миколайович, начальник термічної 
дільниці ПрАТ «СКФ Україна»; 
- Йонік Андрій Миколайович, комерційний директор 
«ІНТЕРСТАРЧ Україна»; 
- Шевчук Юрій Віталійович, начальник відділу 
забезпечення якості холодильного обладнання департаменту 
якості СП ТОВ «Модерн Експо»; 
- Тарнавська Наталія Михайлівна, інженер-технолог 
(металургія) ДП «Луцький ремонтний завод “Мотор”»; 
- Садовий Іван Миколайович, провідний інженер-
технолог цеху №1 департаменту виробництва СП ТОВ 
«Модерн Експо»; 
- Захарчук Максим Антонович, інженер з якості 1-ої 
категорії департаменту якості СП ТОВ «Модерн Експо»; 
- Огребчук Тетяна Сергіївна, інженер із впровадження 
змін у технологічних процесах, ТОВ "Кромберг енд Шуберт 
Україна ЛУ"; 
- Орловський Іван Віталійович, інженер конструктор ІІІ 
категорії ДП «Луцький ремонтний завод “Мотор”»; 
- Янчук Сергій Леонідович, аспірант ЛНТУ; 
- Овчарук Тетяна Володимирівна, лаборант-металограф 
ПрАТ «СКФ Україна»; 
- Шмиговська Наталія Віталіївна, інженер – технолог 
відділу розробки технологій служби головного технолога,  ДП 
"АСЗ  № 1" АТ “АК “Богдан Моторс" 

16:20–16:40 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (21 жовтня 2021 року) 

09:00–10:15 

Огляд матеріально-технічної бази Луцького 
НТУ, 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, які задіяні у 
підготовці здобувачів за I освітньо-науковим 
рівнем вищої освіти, актова та спортивна 

Члени експертної групи; 
Кашицький Віталій Павлович – гарант ОП; 
Заблоцька Ірина Леонідівна – в.о. начальника центру 
дистанційної освіти та веб-технологій (модератор системи 
Moodle);  
Поліщук Наталія Петрівна – заступник директора 
бібліотеки; 
 Щерба Андрій Володимирович – начальник відділу 
господарсько-технічного обслуговування. 



зали, кафе, їдальня, гуртожитки, спортивний 
майданчик, відділи, та їх навчально-
методичне забезпечення) 
Онлайн-демонстрація роботи системи 
дистанційної освіти та репозитарію. 

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: 
- Ткачук Валентина Віталіївна – декан факультету; 
- Корецька Наталія Іванівна – начальник навчально-
методичного відділу; 
- Бандура Ірина Олександрівна – відповідальний 
секретар приймальної комісії; 
- Кузьмак Олена Миколаївна – керівник відділу 
забезпечення якості освітнього процесу, ліцензування та 
акредитації 

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

Члени експертної групи 

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

Члени експертної групи; 
 - Панасюк Валентина Петрівна – начальник відділу 
кадрів; 
- Рудь Катерина Іванівна – головний бухгалтер; 
- Корнейко Тетяна Олександрівна – начальник відділу 
міжнародних зв’язків; 
- Савчук Надія Антонівна – психолог; 
- Бакуменко Світлана Степанівна – директор 
бібліотеки; 
- Гульчук Юрій Миколайович – начальник 
інформаційно-обчислювального центру; 
- Щерба Андрій Володимирович – начальник відділу 
господарсько-технічного обслуговування 

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 

http://www.dgma.donetsk.ua/zaviduvach-biblioteki.html
http://www.dgma.donetsk.ua/zaviduvach-biblioteki.html


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

Члени експертної групи 

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

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; 
Вахович Ірина Михайлівна – ректор; 
Ковальчук Надія Віталіївна – проректор з науково-
педагогічної роботи та партнерства; 
Ляшенко Оксана Миколаївна – проректор з науково-
педагогічної роботи та забезпечення якості освіти; 
Заболотний Олег Васильович – проректор з науково-
педагогічної роботи та досліджень; 
Кашицький Віталій Павлович – гарант ОП; 
Мельничук Микола Дмитрович, завідувач кафедри 
матеріалознавства 

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 – (22 жовтня 2021 року) 
10:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи та робота з документами 
Члени експертної групи 

 

 


