ПРОГРАМА
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у
віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю "274 Автомобільний
транспорт"освітньої програми «Автомобільний транспорт»
(ID у ЄДЕБО 34698) за першим рівнем вищої освіти(справа 2148/АС-21)
в Житомирському агротехнічному коледжі
у період з 24.01.2022 р по 26.01.2022 р.

1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у Житомирському агротехнічному коледжі (далі – ЖАТК) під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї
програми є обов’язковим як для ЖАТК, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни
цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЖАТК.
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. ЖАТК на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.
2.2. ЖАТК 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 ЖАТК та інші
особи.
2.4. ЖАТК 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 ЖАТК у розумні
строки; ЖАТК має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у
резервній зустрічі.
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЖАТК зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату,
часу і місце проведення такої зустрічі.
2.7. ЖАТК надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від ЖАТК з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: вул.Покровська, 96,
м.Житомир, 10031, вебсайт: https://zhatk.zt.ua

3. Розклад роботи експертної групи
Час
08.45–09.00
09.00–09.30
09.30–10.00
10.00–10.30

10.30–11.00
11.00–11.40

11.40–12.10
12.10–13.10
13.10–13.30

Зустріч або інші активності
День 1 – (24.01.2022)
Організаційна зустріч експертної групи
Організаційна зустріч з гарантом ОП

Учасники

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
гарант
ОП
Мельничук
Сергій
Володимирович
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з керівником та менеджментом Члени експертної групи;
коледжу
Директор коледжу - Тимошенко Микола
Михайлович;
Заступник директора з навчальної роботи Борак Костянтин Вікторович;
Заступник директора з навчально-методичної
роботи - Можарівська Інна Миколаївна;
Заступник директора з виховної роботи Іванцов Петро Дмитрович;
гарант
ОП
Мельничук
Сергій
Володимирович
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом
Члени експертної групи;
Мельничук
Сергій
Володимирович,
Рудзінський
Володимир
Васильович,
Ємець Богдан Володимироович, Ломакін
Володимир
Олександрович,
Борак
Костянтин Вікторович, Рябчук Олександр
Павлович, Корнійчук Олена Едуардівна,
Нестеренко Володимир Володимирович;
Довбиш Андрій Петрович, Лазаренко
Інеса Станіславівна, Антипчук Богдан
Олександрович,
Веремій
Тамара
Борисівна, Русецька Наталя Миколаївна,
Кравчук Андрій Віталійович
Підведення підсумків зустрічі 2
Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Члени експертної групи

Час
13.30–14.10

Зустріч або інші активності
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

14.10–14.40

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до
зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками студентського
самоврядування

14.40–15.20

15.20–15.50
15.50–16.30

Підведення підсумків зустрічі 4
Відкрита зустріч

16.30–17.00

Підведення підсумків
підготовка до зустрічі 5

відкритої

зустрічі

Учасники
Члени експертної групи;
ІІ курс
1. Журавський Іван Васильович, Ат-2бстн;
2. Островський Сергій Володимирович,
Ат-2бстн
І курс
3. Войцехівський Руслан Русланович, Ат3бстн;
4. Рибій Назар Андрійович, Ат-3бстн
Члени експертної групи
Члени експертної групи:
Павловська Марія Францівна (голова
студентської ради самоврядування коледжу),
Базилівська Катерина Василівна (голова
первинної
профспілкової
студентської
організації), Демченко Денис Михайлович
(голова студентського наукового товариства
коледжу), Лазебна Анастасія Романівна
(член ради студентського наукового товариства
коледжу), Дев'ятко Дмитро Валерійович
(член ради студентського наукового товариства
коледжу), Рибій Назар Андрійович (голова
студентського
самоврядування
відділення
агроінженерії коледжу), Войцехівський Руслан
Русланович (член студентського самоврядування
відділення
агроінженерії
коледжу),
Зубрицький
Максим
Петрович (член
студентського
самоврядування
відділення
агроінженерії коледжу)

Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОП та представників адміністрації
коледжу)
і Члени експертної групи

Час
17.00–17.30

Зустріч або інші активності
Зустріч 5 з роботодавцями

17.30–18.00

Підведення підсумків зустрічі 5
День 2 – (25.01.2022)
Організаційна зустріч експертної групи
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
гарант
ОП
Мельничук
Сергій
Володимирович
Підготовка до зустрічі 6
Члени експертної групи
Зустріч 6 із адміністративним персоналом
Члени експертної групи;
Завідуюча навчально-виробничою практикою –
Гарбатюк Ірина Вікторівна, помічник
директора із міжнародного стажування студентів
– Лазаренко Інеса Станіславівна,
Завідувач навчально-методичним кабінетом –
Цуман Наталія Василівна,
Заступник директора по адміністративногосподарській роботі – Дем'янов Василь
Іванович, помічниця директора з кадрової
роботи – Головач Катерина Сергіївна,
Завідувач
відділення
"Агроінженерія"
–
Руденко Віталій Григорович
Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 7
Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) Члени експертної групи;
структурними підрозділами
практичний психолог коледжу – Шаргіна
Ольга Борисівна; соціальний педагог коледжу
Шваб Інна Миколаївна, Іванцова Лариса
Акадіївна – вихователь гуртожитку №5;
Закусило Ірина Володимирівна – заступник
головного бухгалтера коледжу, Сівченко

08.45–09.00
09.00–09.40
09.40–10.20
10.20–11.00

11.00–11.30
11.30–12.00

Учасники
Члени експертної групи;
1. Деркач Олег Валентинович (генеральний
директор ПрАТ «Житомир-Авто»
2. Федорченко Андрій Іванович (заступник
директора ПрАТ «Житомирське АТП-11854»
3. Калінчук Дмитро Григорович (завідувач
випробувальною
лабораторією
ТОВ
«ТЕСТМЕТРСТАНДАРТ»
Члени експертної групи

Час

Зустріч або інші активності

12.00–12.30
12.30–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

14.30–15.00
15.00–15.30

Підведення підсумків резервної
підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 з випускниками ОП

15.30–16.00
16.00–16.30

Підведення підсумків зустрічі 8
Фінальна зустріч

09.00–18.00

«День суджень»
експертної групи

Учасники
Олександр Володимирович – керівник
підрозділу з охорони праці;
Профком співробітників коледжу - Оліфір
Ірина Андріївна
Члени експертної групи

зустрічі,

День 3 – (26.01.2022)
– внутрішня зустріч

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Горячий Микола Русланович;
Тарасюк Михайло Андрійович;
Ярошенко Вадим Володимирович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Директор коледжу - Тимошенко Микола
Михайлович;
Заступник директора з навчальної роботи Борак Костянтин Вікторович;
Заступник директора з навчально-методичної
роботи - Можарівська Інна Миколаївна;
Заступник директора з виховної роботи Іванцов Петро Дмитрович;
гарант
ОП
Мельничук
Сергій
Володимирович
Члени експертної групи

