
 
 

 

Програма проведення 

акредитаційної експертизи 

22.02-24.02.2021 

 

ПРОГРАМА 

онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «126Інформаційні системи та технології» 

освітньої програми «Інформаційні системи та технології» 

(ID у ЄДЕБО 31497, процедура №1713) 

за першим рівнем вищої освіти (справа № 194/АС-21) в Державному університеті 

телекомунікацій з 22 по 24лютого 2021 року 

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості віщої освіти 

№203-Е від 04.02.2021) 

 

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. Зустріч ЗВО та членів експертної групи відбувається з використанням технічних 

засобів відеозв’язку. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі 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. 

2.4. У розкладі 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.  

2.5. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 

усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і 

місце проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 



2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 

відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –22.02.2021 

0930–0945 Зустріч експертної групи  Члени експертної групи. 

0945–1000 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
Члени експертної групи;  

гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна). 

1000–1030 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

1030–1100 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  

гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна);  
ректор (Толубко Володимир Борисович); 

проректор з науково-педагогічної роботи (Беркман 

Любов Наумівна); 
проректор з навчальної роботи (Гуменюк Валентин 

Валентинович); 

директор Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій (Бондарчук Андрій 

Петрович). 

1100–1115 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи. 

1115–1235 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  

гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна);  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі: 

Виноградова Олена Володимирівна; 

Сидоренко Тетяна Михайлівна; 
Вишнівський Віктор Вікторович; 

Золотухіна Оксана Анатоліївна; 

Семенов Юрій Миколайович; 
Гніденко Микола Петрович; 

Шкапа Вікторія Вікторівна; 

Бондарчук Андрій Петрович; 
Срібна Ірина Миколаївна; 

Полоневич Ольга Володимирівна; 

Тушич Аліна Миколаївна; 

Чорна Валентина Миколаївна; 
Миколайчук Віра Романівна. 

1235–1245 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи. 

1245–1345 Обідня перерва  

1345–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи. 

1400–1520 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 



 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
10-12 здобувачів (кожного року навчання денної та 

заочної форм). 

Буджак Данило Віталійович – ІСД-11; 

Любежаніна Ірина Олегівна – ІСД-12; 
Єрьоменко Микита Олексійович – ІСД-21; 

Карпенко Владислав Ігорович – ІСД-21; 

Шаповалов Богдан Дмитрович – ІСД-21; 
Якименко Олександр В'ячеславович – ІСД-21; 

Горбенко Анастасія Сергіївна – ІСД-31; 

Струтинський Дмитро Михайлович – ІСД-31; 

Романенко Ілля Миколайович – ІСД-31; 
Антипін Владислав Юрійович – ІСД-41; 

Олексієнко Олександр Сергійович – ІСД-41; 

Пінчук Дар’я Валеріївна – ІСД-41; 
Усик Максим Леонідович – ІСД-41; 

Горбань Михайло Михайлович – ІСЗ-11; 

Павленко Нікіта Дмитрович – ІСЗ-21; 
Кузьмін Кирило Михайлович – ІСЗ-31; 

Шабельник Анастасія Василівна – ІСЗ-41; 

Паншина Олена Олександрівна – ІСЗ-51. 
1520–1530 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи. 

1530–1700 

Робота над кафедральною документацією, що стосується даної 

ОП (навчальні та робочі програми дисциплін, силабуси, 
методичні рекомендації, індивідуальні плани ЗВО, документи, 

що підтверджують співпрацю з роботодавцями, документами, що 

забезпечують організацію практичної підготовки здобувачів 

тощо). 

Члени експертної групи; 

гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна); 
фахівці кафедри (Срібна Ірина Миколаївна, Полоневич 

Ольга Володимирівна). 

1700–1730 Зустріч 4 з роботодавцями 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП (Галина Рашевска(Vodafone); Олег 

Васильович Бордіян (Pipl); Олексій Миколайович 

Шушура (Центр Бізнес-Технологій); Владислав 

ОлеговичХоменчук(Kyivstar); Юрій Анатолійович 
Заславський (Ай Ті Джи). 

1730–1740 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

1740–1810 Відкрита зустріч 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації ЗВО) 

1810–1840 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 



 

День 2 – 23.02.2021 

0845–0900 Зустріч експертної групи  Члени експертної групи 

0900–1100 

 

Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час 

реалізації ОП (навчальні аудиторії, лабораторії, бібліотека, 

ліцензоване програмне забезпечення, соціальна інфраструктура 
тощо)  

Онлайн трансляція матеріально-технічної бази. 
Члени експертної групи; 
гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна); 
завідувач бібліотеки (Іщенко Наталія Дмитрівна); 
директор Навчально-наукового інституту 

інформаційних технологій, (Бондарчук Андрій 

Петрович); 
інші представники університету, відповідальні за 

проведення онлайн трансляції матеріально-технічної 

бази. 

1. Лабораторії кафедри Інформаційних систем та 
технологій«Лабораторії Інтернет речей Vodafone, 

«Розумний будинок»; «Робототехніки», «Академія 

Інформаційно-комунікаційних технологій Huawei»; 
2. Лабораторії університету, що використовуються 

під час реалізації ОП; 

3. Соціальна інфраструктура університету. 

1100–1110 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

1110–1150 Зустріч 5 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи; 
гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна);  
Провідний фахівець відділу моніторингу якості 
освіти, ліцензування та акредитації (ЛевченкоНаталія 

Михайлівна); 

Начальник відділу внутрішнього контролю і аудиту 

(Полонська Наталія Юріївна); 
Начальник/заступник начальника відділу кадрів 

(Львовський Сергій Миколайович таСмаль Людмила 

Леонідівна). 

1150–1200 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

1200–1240 
Зустріч 6 із допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу з питань соціальних та навчальних 
проблем студентів(Гордійчук Наталія Вікторівна); 

Представник навчально-методичного відділу, 

відповідальнийза виробничу (навчальної) практики та 
працевлаштування (Щербина Володимир 

Миколайович). 

1240–1250 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

1250–1350 Обідня перерва  



 

1350–1400 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

1400–1440 Зустріч 7 з представниками студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
голова Студентської ради Університету(Іпатов Гліб 

Геннадійович);  
голова студентської ради Навчально-наукового 

інституту інформаційних технологій (ОжигінНікіта 

Валерійович); 
представники студентського самоврядування (2–3 

особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти) (Парфенюк 

Тетяна, Федоренко Максим); 

голова товариства молодих вчених (Тушич Аліна 

Миколаївна); 
особи від органу студентського самоврядування 

інституту/факультету на якому реалізовується ОП 

(Леліовська Діана). 

1440–1450 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

1450–1530 Зустріч 8 з випускниками ОП  
Члени експертної групи;  
випускники (5–6 осіб) даної спеціальності або 
споріднених ОП в межах інституту/факультету. 

1530–1610 Резервна зустріч 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

1610–1630 
Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи. 

1630–1700 Фінальна зустріч 

Члени експертної групи;  

гарант ОП (Сторчак Каміла Павлівна);  
ректор (Толубко Володимир Борисович); 

директор Навчально-наукового інституту 

інформаційних технологій, (Бондарчук Андрій 

Петрович); 
проректор з науково-педагогічної роботи (Беркман 

Любов Наумівна); 

проректор з навчальної роботи (Гуменюк Валентин 
Валентинович) 

1700–1800 Обговорення, судження та робота із документами  Члени експертної групи. 

День 3 –24.02.2021 

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи. 

 


