
 
 

 
                                    ПРОГРАМА 

 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
ОПП «Комп'ютерні науки» першого рівня вищої освіти  

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  за справою № 736/АС-21 
у Державному університеті телекомунікацій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 
(19.04.2021-21.04.2021) 

 

 

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 on-line роботи 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 онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі із 

учасниками фокус груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM.  

2.2. 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.  

2.3. ЗВО забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для 

кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн 

візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 

відповідно до розкладу.  

2.4. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн 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 онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату та час 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 освітньої 

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

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відео конференцій за допомогою 

програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за відеозаписи усіх зустрічей, які 

є обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

 
День 1 – 19.04.2021 

 

8.45-9.00 
Організаційна нарада. Перевірка  технічних  
засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: Моркун Н.В., Лавданська О.В., 
Бар С.Б.  

09.00–09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
Члени експертної групи;  
гарант ОП: Вишнівський Віктор Вікторович. 

09.40–10.00 Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 
ректор: Толубко Володимир Борисович; 
 
проректор з науково-педагогічної роботи:  
Беркман Любов Наумівна; 
в.о. проректора з навчальної роботи:  
Власенко Вадим Олександрович; 
 
директор Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій: Бондарчук Андрій 
Петрович; 
 
завідувач кафедри комп’ютерних наук, гарант ОП: 
Вишнівський Віктор Вікторович. 

10.40–11.00 
Підведення підсумків зустрічі 1, робоча нарада ЕГ і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Вишнівський Віктор Вікторович;  
науково-педагогічні працівники, що: 
- безпосередньо відповідають за зміст ОП (члени групи 
забезпечення):  
Ільїн Олег Олександрович; 
Шикула Олена Миколаївна; 
Гніденко Микола Петрович; 
Сєрих Сергій Олександрович; 
Звенігородський Олександр Сергійович; 
Котомчак Олександр Юрійович; 
Зінченко Ольга Валеріївна; 



Василенко Володимир Вікторович; 
Прокопов Сергій Васильович; 
Іщеряков Сергій Михайлович; 
 
- викладають на цій програмі: 
Виноградова Олена Володимирівна; 
Сидоренко Тетяна Михайлівна; 
Сторчак Каміла Павлівна; 
Золотухіна Оксана Анатоліївна; 
Захаржевська Аліна Анатоліївна; 
Полоневич Ольга Володимирівна; 
Катков Юрій Ігорович; 
Жебка Вікторія Вікторівна. 

11.40–12.00 
Підведення підсумків зустрічі 2, робоча нарада ЕГ, 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Обідня перерва 

13.00–13.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(представники усіх курсів та форм навчання): 
КНД-11 Кравець Анастасія;  
КНД-11 Большаков Володимир; 
КНД-12 Почтовик Аліна;  
КНД-12 Крентовський Роман; 
КНД-21 Ожигін Нікіта; 
КНД-21 Шипілова Анна; 
КНД-23 Галата Ярослав; 
КНД-31 Коржевський Ілля; 
КНД-31 Болдирєв Феодосій; 
КНД-31 Шелег Михайло; 
КНД -32 Бабій Назарій; 
КНД-41 Корнійчик Ілля; 
КНД-42 Антонов Віталій; 
КНЗ-11 Ілюхіна Лоліта; 
КНЗ-31 Пархоменко Антон;  
КНЗ-51 Полозов Дмитро. 

13.40–14.00 
Підведення підсумків зустрічі 3, робоча нарада ЕГ і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.00–14.30 
Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування  

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (3-5 осіб): 
голова Студентської ради Університету: Іпатов Гліб;  



голова студентської ради Навчально-наукового 
інституту інформаційних технологій: Ожигін Нікіта; 
представники студентського самоврядування: 
Парфенюк Тетяна,  
Федоренко Максим,  
Леліовська Діана; 
голова товариства молодих вчених: Тушич Аліна 
Миколаївна.  

14.30–15.00 
Підведення підсумків зустрічі 4, робоча нарада ЕГ і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.30-16.00 
Підведення підсумків зустрічі 5, робоча нарада ЕГ і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 
Зустріч 5 з представниками роботодавців та 
випускниками ОП 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
Шумигора Тетяна Іванівна (Hewlett Packard 
Enterprise);  
Кравцова Марія Віталіївна (Евергрін 
Девелопмент);  
Шушура Олексій Миколайович (Центр Бізнес-
Технологій);  
Хоменчук Владислав Олегович (Kyivstar); 
Копійка Олег Валентинович (Телекард-прилад); 
випускники: 
Орищук Назарій, випускник 2020р.,  
Єрмоленко Вадим, випускник 2020р.,  
Чаусов Павло, випускник 2020р. 

16.40-17.30 
Підведення підсумків зустрічі 5. Робоча нарада ЕГ. 
Підведення підсумків  
Дня 1. 

Члени експертної групи 

День 2 – 20.04.2021 

09.00-10.00 
Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 
під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Вишнівський Віктор Вікторович 
інші залучені до демонстрації матеріально-технічної 



бази представники ЗВО: 
Гніденко Микола Петрович; 
Сазонов Олег Олександрович; 
Звенігородський Олександр Сергійович. 

10.00–11.00 
Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази. 
Опрацювання документів. Робоча нарада ЕГ. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11.00 – 11.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи;  
представник приймальної комісії: 
в.о. проректора з навчальної роботи: Власенко 
Вадим Олександрович; 
 
начальник відділу міжнародних зв’язків: Скрипник 
Вікторія Володимирівна;  
 
представник структурного підрозділу, 
відповідального за організаційно-методичне 
забезпечення: Гніденко Микола Петрович; 
  
Начальник/заступник начальника відділу кадрів: 
Львовський Сергій Миколайович, Смаль 
Людмила Леонідівна. 

11.30 – 12.00 
Підведення підсумків зустрічі 6, робоча нарада і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.30 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 
підрозділами, що займаються моніторингом якості 
надання освітніх послуг в межах освітньої програми, що 
акредитується, а також інших процедур забезпечення її 
якості. 

Члени експертної групи, керівники або представники 
структурних підрозділів, відповідальних за 
забезпечення якості у ЗВО: 
 
провідний фахівець відділу моніторингу якості освіти, 
ліцензування та акредитації: Левченко Наталія 
Михайлівна; 
 
представник інформаційно-обчислювального центру: 
Аронов Андрій Олексійович. 
 
 
начальник відділу з питань соціальних та навчальних 
проблем студентів: Гордійчук Наталія 
Вікторівна; 
 



представник, який відповідає за організацію 

дистанційного навчання, директор Центру новітніх 
технологій: Сазонов Олег Олександрович. 

12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7, робоча нарада ЕГ Члени експертної групи 
13.00–14.00 Обідня перерва 
14.00-14.30 Опрацювання документів Члени експертної групи 
14.30-15.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

15.00-15.30 
Резервна зустріч  Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30-16.00 
Підведення підсумків резервної зустрічі, робоча нарада, 
підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.30-17.00 Фінальний брифінг 

Члени експертної групи; 
Ректор: Толубко Володимир Борисович 
 
Проректор з науково-педагогічної роботи: Беркман 
Любов Наумівна 
В.о. проректора з навчальної роботи: Власенко 
Вадим Олександрович 
 
Директор Навчально-наукового інституту 
інформаційних технологій: Бондарчук Андрій 
Петрович  
 
завідувач кафедри комп’ютерних наук, гарант ОП: 
Вишнівський Віктор Вікторович 

17.00–17.30 Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи 
День 3 – 21.04.2021 

10.00–18.00 
«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. 
Обговорення оперативних результатів роботи. 

Члени експертної групи 

 


