
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 161 «Хімічні технології 

та інженерія» за другим рівнем вищої освіти освітніх програм «Промислова 
екологія та ресурсоефективні чисті технології» та «Хімічні технології 

неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення» в  
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут ім. І.Сікорського»  
у період з 31 жовтня по 2 листопада 2022 року 

 

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 он-лайн візиту 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 он-лайн візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час. 

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

2.5. У розкладі он-лайн візиту 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 розкладу он-лайн візиту 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. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Заходи Учасники 

День 1 – 31.10.2022 (понеділок) 

09.30–10.00 

(30 хвилин) 

Організаційна зустріч з гарантами 

ОП (відеоконференція) та 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи; гаранти освітніх програм  

10.00-11.00 

(60 хвилин) 

Зустріч 1 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст та ОП 

«Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології» (кафедра екології 

та технології рослинних полімерів): 

1) Гомеля Микола Дмитрович, доктор технічних наук, професор, завідувач 

кафедри; 

2) Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, доцент; 

науково-педагогічні працівники, які викладають за цими програмами: 

3) Радовенчик Вячеслав Михайлович доктор технічних наук, професор; 

4) Дейкун Ірина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент; 

5) Галиш Віта Василівна, кандидат хімічних наук, доцент; 

6) Трембус Ірина Віталіївна кандидат технічних наук, доцент; 

7) Бенатов Даніель Емілович, кандидат технічних наук, доцент; 

8) Плосконос Віктор Григорович кандидат технічних наук, с.н.с., доцент; 

9) Носачева Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент; 

10) Мовчанюк Ольга Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент; 

11) Сіренко Людмила Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент; 

ОП «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення»: 

Декан ХТФ проф. Лінючева О.В. 

Ст. викл. Білоусова Ніна Аркадіївна 

Проф. Герасименко Юрій Степанович (заступник – доц. Васильєв Георгій 

Степанович) 

Доц. Донцова Тетяна Анатоліївна 

Проф. Мітченко Тетяна Євгенівна (заступник – доц. Косогіна Ірина 

Володимирівна) 

Доц. Шахновський Аркадій Маркусович 



11.00–11.20 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 1 і 

підготовка до огляду МТБ 
Члени експертної групи 

11.20-12.20 

(60 хвилин) 

Огляд навчальних приміщень, 

матеріально-технічної бази, які 

використовують під час 

реалізації ОП 

Члени експертної групи;  гаранти освітніх програм:  

Мовчанюк Ольга Михайлівна (ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні 

чисті технології»), Букет Олександр Іванович (ОП «Хімічні технології 

неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення»); 

представники допоміжних структурних підрозділів (відділів та служб); 

Голова студентської ради ІХФ: Кучма Денис 

Заступник голови студентської ради ХТФ Мельник Олексій 

Екскурсія з он-лайн трансляцією 

12.20-12.40 

(20 хвилин) 

Підсумовування Огляду МТБ і 

підготовка до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

12.40-13.10 

(30 хвилин) 

Зустріч 2 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  

Адміністрація Університету: 

Проректор з навчальної роботи – Мельниченко Анатолій Анатолійович; 

Проректор з навчально-виховної роботи – Семінська Наталія Валеріївна; 

Директор департаменту якості освітнього процесу – Жученко Олексій 

Анатолійович; 

гаранти освітніх програм: Мовчанюк Ольга Михайлівна, Букет Олександр 

Іванович  

13.10-13.30 

(20 хвилин) 
Підсумовування зустрічі 2 Члени експертної групи 

13.30-14.30 ПЕРЕРВА 

14.30-15.20 

(50 хвилин) 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; 

здобувачі освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються за ОП «Хімічні 

технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення»  
І-й рік – магістри ХН-21мп Давидова М.Ю. і гр. ХЕ-21мп Мельник О.О.; 
ІІ-й рік-гр. ХН-11мп Степанова А.В., Гоманюк О.В., гр. ХЕ-11мп Дундуков П.О. 

15.20-15.40 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 
Члени експертної групи 



15.40-16.30 

(50 хвилин) 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; 

здобувачі освіти денної та заочної форм навчання, які навчаються за ОП 

«Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»: 

1 курс денна форма навчання (гр. ЛЦ-21мп): Гожан Юрій Максимович, Захарін 

Дмитро Андрійович,Руденко Олександра Олександрівна 

1 курс заочна форма навчання (гр. ЛЦ-з21мп): Панченко Олександр Вікторович, 

Мирутенко Дмитрій Олександрович 

2 курс денна форма навчання (гр. ЛЦ-11мп): Яценко Світлана Юріївна, 

Чернишенко Дмитро Олегович, Шкляренко Юліана Миколаївна 

2 курс заочна форма навчання (гр. ЛЦ-з11мп): Дажук Оксана Олександрівна, 

Хома Ксенія Миколаївна 

16.30-16.50 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

16.50-17.50 

(60 хвилин) 

Зустріч 5 зі стейкхолдерами  

та випускниками 

Члени експертної групи; 

представники стейкхолдерів, залучені до процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»: 

1) Літвак Едуард Леонідович (виконавчий директор Асоціації українських 

підприємств целюлозно-паперової галузі "УкрПапір"). 

2) Шевченко Анатолій Анатолійович (генеральний директор ТОВ "Торгехніка 

Картонно-паперовий комбінат") 

3) Кваско Володимир Миколайович (заступник директора філії 

«Сервісоптторг», к.т.н., с.н.с.). 

4) Мацкевич Микола Іванович (адміністративний директор ПрАТ «Київський 

КПК») 

5) Савченко Стефанія Сергіївна (заступник начальника технологічного відділу 

Фабрики банкнотного паперу Банкнотно-монетного двору Національного банку 

України). 

6) Бакалінська Ольга Миколаївна (к.х.н., с.н.с. відділу фізико-хімії вуглецевих 

наноматеріалів Інституту хімії поверхні НАНУ) 

7) Романюкіна Ірина Юріівна (к.х.н, м.н.с. Інституту колоїдної хімії та хімії 

води НАН України, відділ хімії, фізики та біології води). 

8) Бакуновський Олег Олегович (директор ТОВ «Формула води») 

9) Коваль Андрій Миколайович (Ст. змінний майстер ТОВ «Картонно-



паперова фабрика„ПАПІР-МАЛ») – випускник ОП 2021 р., заочної форми, гр. ЛЦ-

з01мп. 

10) Захарко Роман Миронович (інженер Інституту органічної хімії НАН 

України) - випускник ОП 2021 р., денної форми, гр. ЛЦ-01мп. 

ОП «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та 

водоочищення»: 

1) директор ДП «Гальванотехніка» ПАТ «Київський завод «Радар» 

Соколовський М.Г. (ДК Укроборонпром); 

2) виконавчий директор ГО «Вотернет» Бережна Ю.С. 

3) Здобувачка ІІІ-го рівня ВО групи ХН-91ф Концева М.В. (випускниця ІІ-го 

рівня 2018 року) 

17.50-18.20 

(30 хвилин) 
Підсумовування зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – 1.11.2022 (вівторок) 

09.20-09.40 

(20 хвилин) 
Підготовка до зустрічей Члени експертної групи; 

09.40–10.10 

(30 хвилин) 

Зустріч 6 з представниками 

органів студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи;  представники студентського самоврядування: 

Голова студентської ради – Малкіна Єлизавета Вадимівна; 

Голова профкому студентів – Степанюк Ігор Васильович; 

Голова студентської ради студмістечка – Галятін Володимир Сергійович 

10.10-10.30 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 6 і 

підготовка до Зустрічі 7 
Члени експертної групи 

10.30-11.20 

(50 хвилин) 

Зустріч 7 з адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

представники допоміжних структурних підрозділів, які долучені до реалізації ОП 

«Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології»: 

 (відділ забезпечення якості, представник з організації дистанційного навчання 

тощо), зокрема: 

Панов Євген Миколайович (декан інженерно-хімічного факультету) 

Гомеля Микола Дмитрович (Завідувач кафедри Екології та технології рослинних 

полімерів) 

Сідоров Дмитро Едуардович (Заступник декана інженерно-хімічного факультету з 

методичної роботи)  

Цапар Віталій Степанович (Заступник декана інженерно-хімічного факультету з 



навчально-виховної роботи)  

Плосконос Віктор Григорович (доцент кафедри екології та технології  рослинних 

полімерів, відповідальний за практику та працевлаштування). 

ОП «Хімічні технології неорганічних, електродних матеріалів та водоочищення»: 

Декан ХТФ, проф. Лінючева Ольга Володимирівна 

Заст. декана ХТФ з навчально-виховної роботи, В.о. завідувача кафедри ТЕХВ, 

доц. Косогін Олексій Володимирович  

Заст. декана ХТФ з навчально-методичної роботи, доц. Сангінова Ольга Вікторівна 
Відповідальний за працевлаштування та практику, ст. викладач Ущаповський 
Дмитро Юрійович  

11.20-11.40 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 7 і 

підготовка до Зустрічі 8 
Члени експертної групи 

11.40-12.15 

(35 хвилин) 

Зустріч 8 з допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Директор департаменту якості освітнього процесу – Жученко Олексій 

Анатолійович; 

Начальник відділу атестації НПП – Яблонський Петро Миколайович; 

Начальниця навчально-методичного відділу – Желяскова Тетяна Миколаївна; 

Начальниця планово-фінансового відділу – Броницька Марина Володимирівна; 

Директорка бібліотеки – Бруй Оксана Миколаївна; 

Начальниця відділу інноваційних технологій в освіті – Сімашко Інна Вячеславівна; 

Начальниця відділу академічної мобільності – Демиденко Ольга Павлівна. 

12.15-12.35 

(20 хвилин) 

Підсумовування зустрічі 8 і 

підготовка до Зустрічі 9 
Члени експертної групи 

12.35-13.10 

(35 хвилин) 

Зустріч 9 з  представниками 

комісій,  дотичних до наукової 

складової 

Члени експертної групи; 

Директор департаменту інновацій та трансферу технологій – Юрчишин Оксана 

Ярославівна.  

Заступник начальника НДЧ – Васильєв Георгій Степанович 

Голова Комісії з наукової та інноваційної  діяльності Вченої ради КПІ ім. Ігоря 

Сікорського – Лінючева Ольга Володимирівна 

13.10-13.30 

(20 хвилин) 
Підсумовування зустрічі 9 Члени експертної групи 

13.30-14.20 ПЕРЕРВА 

14.20-14.30 

(10 хвилин) 

 

Підготовка до відкритої зустрічі 

 

Члени експертної групи 

 



14.30-15.30 

(60 хвилин) 
Відкрита зустріч 

Члени експертної групи; 

усі бажаючі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО); усі бажаючі стейкхолдери ОП, хто був технічно не 

спроможний відвідати попередні зустрічі 

15.30-15.50 

(20 хвилин) 

Підсумовування відкритої зустрічі 

та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.50-16.20 

(30 хвилин) 
Резервна зустріч Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.20-16.40 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.40-17.10 

(30 хвилин) 
Фінальний брифінг 

Члени експертної групи; 

Проректор з навчальної роботи – Мельниченко Анатолій Анатолійович; 

Проректорка з навчально-виховної роботи – Семінська Наталія Валеріївна; 

Директор департаменту якості освітнього процесу – Жученко Олексій 

Анатолійович; 

Заступник декана ІХФ – Сідоров Дмитро Едуардович 

Декан ХТФ – проф. Лінючева Ольга Володимирівна 

гаранти освітніх програм: 

Мовчанюк Ольга Михайлівна (ОП «Промислова екологія та ресурсоефективні 

чисті технології») 

Букет Олександр Іванович (ОП «Хімічні технології неорганічних, електродних 

матеріалів та водоочищення») 

17.10-18.00 

(50 хвилин) 

Підсумовування зустрічей і 

опрацювання документів 
Члени експертної групи 

День 3 – 2.11.2022 (середа) 

10.00–18.00 
«День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


