
 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 
акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення 
акредитаційної експертизи у Одеській національній академії харчових 

технологій у період 17.03.2021-19.03.2021 рр. освітньої програми «Системи 
кондиціювання і вентиляції повітря» за спеціальністю 142 «Енергетичне 

машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 
 

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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку 
та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у ЗВО. 

2.2. ЗВО на час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи сприяє проведенню 
акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку з метою 
проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі. 

2.3. ЗВО оприлюднює програму онлайн-візиту. ЗВО не збирає учасників фокус-груп 
безпосередньо у ЗВО. 

2.4. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює обов’язковий 
відеозапис усіх етапів онлайн візиту. 

2.5. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ЗВО та ЕГ використовують 
програму Zoom, ЗВО та ЕГ технічно організовують та технічно підтримують всі зустрічі. 

2.6. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та 
правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках вкл. 
стейкголдерам (щодо використання Zoom додається інструкція, можлива для пересилання 
стейкголдерам). 

2.7. ЕГ та ЗВО до початку візиту проводять тестову зустріч або зустрічі з метою технічного 
тестування, всіх необхідних налаштувань, вивчення функцій програми для ефективного 
модерування розмов та забезпечення необхідних кроків. 

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у форматі відеозвіту, 3D-тур, 
фотозвіту. 



 

 

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

2.10. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі акредитаційного «онлайн-
візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу акредитаційного «онлайн-візиту», є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.11. У розкладі акредитаційного «онлайн-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. 

2.12. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 
публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про заплановану 
відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату та час 
та мету такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

2.13. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи шляхом: надсилання на електронну пошту та/або 
надаються коректні посилання та/або в модулі запитів в системі. 

2.14. 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 Зустріч або інші активності Учасники 

Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, якості звуку, зображення тощо) – 15.03.2021 
10:00–10:30 відеоконференція Член Національного агентства / співробітник 

Секретаріату; 
контактна особа з технічного персоналу ЗВО; 
гарант ОП, канд. техн. наук, доц. Буданов Василь 
Олексійович; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович 

День 1 – (17 березня 2021) 
09:30–10:00 Підготовка до зустрічі 1 (перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
гарант ОП, канд. техн. наук, доц. Буданов Василь 
Олексійович; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович 

10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович;  
Буданов Василь Олексійович, гарант ОП, канд. техн. 
наук, доц.  
Єгоров Богдан Вікторович, ректор ОНАХТ; 
Трішин Федір Анатолійович, проректор з науково-
педагогічної та навчальної роботи ОНАХТ; 
Іванова Лілія Вікторівна,  директорка ВСП «ОТФК 
ОНАХТ»; 
Хмельнюк Михайло Георгієвич, зав. кафедрою 
енергетичного машинобудування ВСП «ОТФК 
ОНАХТ»; 
Беркань Ірина Володимирівна, голова циклової комісії 
спецдисциплін холодильного циклу ВСП «ОТФК 
ОНАХТ». 



 

 

10:30–10:50 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
10:50–11:30 Зустріч 2 з академічним персоналом 

відеоконференція 
Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі (8-10 осіб): 
1. Хмельнюк Михайло Георгійович; 
2. Буданов Василь Олексійович; 
3. Жихарєва Наталія Віталіївна; 
4. Когут Володимир Омелянович; 
5. Остапенко Олексій Володимирович; 
6. Беркань Ігор Володимирович; 
7. Бригадир Людмила Григорівна; 
8. Беркань Ірина Володимирівна; 
9. Петушенко Сергій Миколайович; 
10. Качан Тетяна Василівна; 
11. Мирошниченко Віктор Олексійович; 
12. Хіль Олег Павлович. 

11:30–11:50 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
11:50–12:50 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

відеоконференція 
Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 3-4 
здобувача з кожного року навчання): 
1.  Пономарьов Кирило Андрійович - 2БКВ-02; 
2.  Хоцяновський Сергій Юрійович; 
3.  Гаврюк Олексій Олегович; 
4.  Мовчан Владислав Васильович; 
5.  Черевань Олександр Олександрович - 1 БКВ-03; 
6.  Бейда Богуслав Вікторович; 
7.  Волуйко Павло Станіславович; 
8.  Кирничний Валентин Сергійович 



 

 

12:50–13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–14:40 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
представники студентського самоврядування (1–2 
особи від органу студентського самоврядування ЗВО; 
2–3 особи від органу студентського самоврядування 
відповідного структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП): 
1. Селіванова Ельза Артемовна – голова органу 
студентського самоврядування коледжу; 
2. Путренок Єлизавета Сергієва, відповідальна за  
навчально-виховний  сектор органу  студентського 
самоврядування коледжу; 
3. Погодін Костянтин Вікторович - голова 
студентського самоврядування  відділення 
енергетичних систем; 
4. Єрмолаєв Сергій Дмитрович – заст. голови 
студентського самоврядування  відділення;  
5. Ковбасюк Кирило Сергійович – відповідальний за  
культурно-масовий сектор органу  студентського 
самоврядування відділення; 

14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
15:00–16:00 Зустріч 5 із адміністративним персоналом 

відеоконференція 
Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
Уманська Валентина Іванівна, заступниця директора з 
навчально-методичної роботи; 
Беркань Ігор Володимирович, заступник директорки з 
навчально-виробничої роботи,  відповідальний за 
сприяння працевлаштуванню випускників; 
Торба Світлана Григорівна, заступниця директорки з 



 

 

виховної роботи; 
Яремчук Валентина Володимирівна, заступниця 
директорки з адміністративно-господарської частини;  
Бригадир Людмила Григорівна, завідуюча 
відділенням енергетичних систем; 
Суліма Юліан Юрійович, завідуючий відділення 
комп’ютерних систем; 
Коваленко Анатолій Володимирович, завідуючий 
навчально-методичним кабінетом забезпечення якості 
освіти; 
Касаджик Вікторія Василівна, відповідальний 
секретар приймальної комісії. 

16:00–16:20 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
16:20–17:00 Зустріч 6 з роботодавцями 

відеоконференція 
Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
1. Ольховський Роман Альбертович, ТОВ «Технології 
комфорту плюс»; 
2. Новіков Володимир Михайлович, ТД ТОВ 
«Нептун»; 
3. Шевченко Сергій Іванович, АТ «ОПЗ»; 
4. Шутко Сергій Михайлович, ТОВ «МІТВІРКУНГ»; 
5. Мінчев Сергій Іванович, ПП «Максіма»; 
6. Федорова Тетяна Юріївна, ТОВ «СпецОдесСервіс». 

17:00–17:20 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

17:20–18:00 Відкрита зустріч 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 



 

 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 
18:00–18:30 Підведення загальних підсумків зустрічей першого дня Члени експертної групи 

День 2 – (18 березня 2021) 
08:45–09:00 Підготовка до зустрічей другого дня (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, зображення тощо) 
Члени експертної групи 

09:00–09:40 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 
під час реалізації ОП 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
гарант ОП, канд. техн. наук, доц. Буданов Василь 
Олексійович; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
викладачі відповідних дисциплін 

09:40–10:00 Обговорення результатів огляду бази. Підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
гарант ОП, канд. техн. наук, доц. Буданов Василь 
Олексійович; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
Гавриченко Жанна Анатолівна, головний бухгалтер; 
Білозуб Олена Іванівна, завідувач бібліотекою; 
Керлан Олена Олександрівна, помічник директорки з 
кадрової роботи; 
Соловей Валентина Іванівна, голова профспілки 
коледжу; 
Скорнякова Олена Володимирівна, керівник 
інформаційно- аналітичного центру, в тому числі з 
профорієнтаційної роботи. 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
11:00–11:30 Зустріч 8 Зустріч з випускниками  Члени експертної групи: Добровольський Олександр 

Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
випускники за відповідною ОП (3-4 особи): 
1. Зозуля Віталій Сергійович; 



 

 

2. Зуб Нікіта Григорович; 
3. Янак Дмитро В’ячеславович; 
4. Конштик Олександр Едуардович; 
5. Шендерчук Олександр Вікторович 

11:30–13:00 Робота з документами Надсилаються на електронну 
пошту та/або надаються коректні посилання та/або в 
модулі запитів в системі 

Гарант ОП, канд. техн. наук, доц. Буданов Василь 
Олексійович; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 

13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00–15:00 Робота з документами Надсилаються на електронну 

пошту та/або надаються коректні посилання та/або в 
модулі запитів в системі 

Члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович 

15:00–15:40 Резервна зустріч 
відеоконференція 

Члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:40–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до 
фінальної зустрічі. 

Члени експертної групи 

16:00-16:30 Фінальна зустріч 
відеоконференція 

Член Національного агентства / співробітник 
Секретаріату; 
члени експертної групи: Добровольський Олександр 
Сергійович, Мелейчук Станіслав Станіславович, 
Глушко Олександр Володимирович; 
Буданов Василь Олексійович, гарант ОП, канд. техн. 
наук, доц.  
Трішин Федір Анатолійович, проректор з науково-
методичної та навчальної роботи ОНАХТ; 
Іванова Лілія Вікторівна, директорка ВСП «ОТФК 
ОНАХТ»; 
Уманська Валентина Іванівна заступник директорки з 
навчальної роботи; 
Хмельнюк Михайло Георгієвич, зав. кафедрою 
енергетичного машинобудування ВСП «ОТФК 
ОНАХТ»; 
Беркань Ірина Володимирівна, голова циклової комісії 
спецдисциплін холодильного циклу. 



 

 

16:00-18:00 Підведення загальних підсумків зустрічей другого дня Члени експертної групи 
День 3 – (19 березня 2021) 

09:00-18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 
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