
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА  
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» (ID в ЄДЕБО 19618) 
за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 

на першому рівні вищої освіти «Бакалавр» у закладі вищої освіти 
Національний університет "Запорізька політехніка" 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду 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. 

2.5. 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.  

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

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

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

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 24 березня 2021 року 

0845–0900 Погоджувальна зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

0900–0910 Організаційно-технічна 
зустріч з гарантом 

Члени експертної групи; гарант ОП 

0910–0920 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
0920–1000 Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи; гарант ОП 
1000–1020 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

1020–1110 Зустріч 2 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; гарант ОП; 
в.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи і виховання студентів; 
перший проректор університету; 
проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку 
університету; 
проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності; 
проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань; 
декан факультет радіоелектроніки і телекомунікацій. 

1110–1130 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1130–1300 Зустріч 3 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП;  науково-педагогічні працівники, що викладають на ОП відповідно 
до інформації в Таблиці 2 відомостей самооцінювання: 
“Основи метрології та ІВТ”, “Надійність ІВТ”; 
“Основи стандартизації і сертифікації продукції”; 
 “Пристрої ІВТ”; 
“Обчислювальна техніка і програмування”; 
“Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки регламентам і 
стандартам”; 
“Філософія”; 
“Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”; 
 “Економіка за видами діяльності”; 
“Технічна механіка”; 
1-2 викладачі відповідальних за практику. 

1300–1400 Обідня перерва  
1400–1420 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 



1420–1540 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
по 1 здобувачу 1, 3, 4 курсів заочної та 1, 2 курсів очної денної форми навчання; 
по 2 здобувачі 3, 4 курсів очної денної форми навчання; 
включаючи 2-3 здобувачів, що проживають у гуртожитку та  
1-2 здобувачів, що вступили на базі диплому молодшого спеціаліста. 

1540–1600 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1600–1640 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; представники студентського самоврядування,  
які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості 
вищої освіти:  
1 особа від органу студентського самоврядування Національного університету 
«Запорізька політехніка»;  
2 особи від органу студентського самоврядування Інституту інформатики та 
радіоелектроніки або Факультету радіоелектроніки і телекомунікацій; 
1 особа від профкому студентів Національного університету «Запорізька 
політехніка». 

1640–1700 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

1700–1800 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур забезпечення якості ОП, зокрема:  
ДП «Запорізьке машинобудівне КБ «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченко»;  
Запорізький державний авіаційний ремонтний завод «МіГремонт»;  
АТ «Мотор-Січ»; 
ТОВ «АСУ ІНЖИНІРИНГ»;  
ТОВ «ВЕС «УКРЕКПЕРТИЗА»; 
ПрАТ «Запорізький електровозоремонтний завод»; 
ТОВ «ЛКМ-Плюс» 

1800–1830 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
День 2 – 25 березня 2021 року 

0845–0900 Погоджувальна зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

0900–1030 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП, включаючи ауд. 117 
- лабораторія метрологічних 
вимірювань  (навчальна) та ауд. 
214 – лабораторія комп’ютерного 
моделювання (навчальна). 

Члени експертної групи; гарант ОП; 
науково-педагогічні працівники, що викладають на ОП; 
завідувач лабораторіями кафедри 



1030–1100 Робота з технічними засобами 
забезпечення дистанційного 
навчання. 

Члени експертної групи; гарант ОП;  
особа відповідальна за роботу з системою дистанційного навчання 

1100–1120 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1120–1240 Зустріч 7 з адміністративними, 
допоміжними та сервісними  
структурними підрозділами 
університету 

Члени експертної групи; 
проректор з адміністративно-господарської роботи; 
проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань; 
директор бібліотеки та/або представник, відповідальний за роботу з 
інформаційними ресурсами;  
керівник навчального відділу; 
керівник навчально-методичного відділу;  
завідувач лабораторії ліцензування та акредитації;  
начальник відділу кадрів;  
представник ЗВО або кафедри, що здійснює перевірку кваліфікаційних робіт 
на відсутність порушень академічної доброчесності. 

1240–1300 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
1300–1400 Обідня перерва  
1400–1420 Підготовка до резервної зустрічі 8 Члени експертної групи 
1420–1500 Резервна зустріч 8 Члени експертної групи; особи, запрошені на резервну зустріч. 
1500–1520 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 8 
Члени експертної групи 

1520–1600 Відкрита зустріч 9 Члени експертної групи; всі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1600–1620 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 9 і підготовка до 
фінальної зустрічі 10 

Члени експертної групи 

1620–1700 Фінальна зустріч 10 Члени експертної групи; гарант ОП;  
в.о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи і виховання студентів 
або перший проректор університету;  
проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку 
університету;  
проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань. 

День 3 – 26 березня 2021 року 
0900–1600 «День суджень» – внутрішні 

зустрічі експертної групи 
Члени експертної групи 

 


