
 
 

 
                                    ПРОГРАМА 

 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
ОНП «Інформаційні технології» за третім рівнем вищої освіти  

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  за справою № 1298/АС-21 
у Національному університеті біоресурсів і природокористування України 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 
(08.09.2021-10.09.2021) 

 

 

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 – 8.09.2021 

 

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

Члени експертної групи: Моркун Н.В., Ліщинська Л.Б., 
Рябчун Ю.Б.  

09.00–09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
Члени експертної групи;  
гарант ОП: Хиленко Володимир Васильович. 

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

10.00–10.30 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 
ректор: Ніколаєнко Станіслав Миколайович; 
( за можливістю) 
 

проректор з науково-педагогічної роботи:  
Кваша Сергій Миколайович 
 

проректор з наукової роботи та інноваційної 
діяльності:  
Кондратюк Вадим Миколайович; 
 

Декан факультету інформаційних технологій: 
Глазунова Олена Григорівна; 
 

завідувач кафедри комп’ютерних наук: 
Голуб Белла Львівна. 

10.30–11.00 
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 Хиленко Володимир Васильович;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст ОНП, а також викладають на цій 

програмі (5–7 осіб): 
Глазунова Олена Григорівна, д-р пед. наук, 
проф., декан факультету інформаційних 
технологій; 
Басараб Руслан Михайлович, к.т.н., доцент; 
Бондаренко Віктор Євгенович, д.т.н., 
професор;  
Голуб Белла Львівна, к.т.н., доцент, зав.каф. 



комп’ютерних наук; 
Сопівник Руслан Васильович, д-р пед. наук, 
проф. 
Скрипник Андрій Васильович, д.е.н., проф. 
Сторожук Світлана Володимирівна, д.ф.н., 
проф. 
Лахно Валерій Анатолійович, д.т.н., проф. 
Смолій Віктор Вікторович, к.т.н., доцент 
Гусєв Борис Семенович, к.т.н., доцент. 
 

11.50–12.00 
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, до 7 

осіб): 
Гудзь Олександр Володимирович – 4 курс 
Турукало Андрій Валерійович – 3 курс 
Плиска Любов Дмитрівна – 3 курс 
Матус Юрій Володимирович – 2 курс 
Часновський Єгор Анатолійович – 2 курс 
Золотуха Роман Андрійович – 1 курс 
Камлук Іван Феофанович – 1 курс 
 

 

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

Члени експертної групи 

14.00–14.40 Зустріч 4 з науковими керівниками аспірантів 

Члени експертної групи;  

особи, що здійснюють наукове керівництво 

аспірантами (до 5 осіб): 
Бушма Олександр Володимирович 
Голуб Белла Львівна 
Лахно Валерій Анатолійович 
Гуржій Андрій Миколайович 

 
 

14.40–15.00 
Підведення підсумків зустрічі 4, робоча нарада ЕГ і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



15.00–15.40 Зустріч 5 з  представниками Ради молодих вчених   

Члени експертної групи; 

Представники Ради молодих вчених (3–4 з числа 

здобувачів): 
Галат Марина Владиславівна  
Матус Юрій Володимирович 
Басараб Руслан Михайлович 
Михнюк Сергій Вікторович 
Мельник Олексій Олегович 

15.40-16.00 
Підведення підсумків зустрічі 5, робоча нарада ЕГ і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Зустріч 6 з представниками роботодавців  

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
Летичевський Олександр Олександрович, 
д.т.н., професор; 
Денисюк Сергій Петрович, д.т.н., професор, 
директор інституту ЕЕ НТУУ «КПІ»; 
Стржелецки Ришард, д.т.н., професор, 
директор лабораторії, Гданьській 
політехнічний інститут;  
Клименко Віталій Петрович, д.т.н., проф., 
зам.директора Інституту проблем 
математичних машин та систем; 
Боровик Віктор Іванович, директор ТОВ 
«Агро-Онлайн». 
 
 
 

16.40-17.30 
Підведення підсумків зустрічі 6. Робоча нарада ЕГ. 
Підведення підсумків Дня 1. 

Члени експертної групи 

  



День 2 – 09.09.2021 

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

Члени експертної групи; 
гарант ОП Хиленко Володимир Васильович 
інші залучені до демонстрації матеріально-технічної 
бази представники ЗВО: 
Блозва Андрій Ігорович, доцент, заступник 
декана факультету ІТ 
Теплюк Віктор Михайлович, керівник ІОЦ 
Кіщак Тетяна Степанівна, директор 
бібліотеки 
 

10.00–10.30 
Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази. 
Опрацювання документів. Робоча нарада ЕГ. 
Підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.20 
Зустріч 7 із  адміністративним персоналом та з 
представниками  допоміжних структурних підрозділів 

Члени експертної групи;  
Завідувач відділу аспірантури: 
Вакуленко Віталій Леонідович 
 

представник відділу якості освіти, маркетингу та 

профорієнтаційної роботи: Мотринчук Дмитро 
Йосипович 
 

представник навчально-наукового центру міжнародної 
діяльності: Лабенко Олександр Миколайович 
 

представник навчально-методичного відділу: Кліх 
Лариса Володимирівна 
 

Представник навчального відділу Зазимко Оксана 
Володимирівна 
 

представник науково-дослідної частини: 
Отченашко Володимир Віталійович 
 

представник інформаційно-обчислювального центру: 
Мокрієв Максим Володимирович 

11.20 – 11.30 
Підведення підсумків зустрічі 7, робоча нарада і підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

11.30 – 12.00 

Відкрита зустріч Члени експертної групи, усі бажаючі (крім гаранта 

ОНП та представників адміністрації закладу) 
 



12.00–12.30 
Підведення підсумків відкритої зустрічі, робоча нарада ЕГ, 
опрацювання документів 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва 
13.30-14.00 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: Ніколаєнко Станіслав Миколайович; 
(за можливістю) 
проректор з науково-педагогічної роботи: Кваша 
Сергій Миколайович 
 

проректор з наукової роботи та інноваційної 
діяльності:  
Кондратюк Вадим Миколайович; 
 

Декан факультету інформаційних технологій: 
Глазунова Олена Григорівна; 
 

завідувач кафедри комп’ютерних наук: 
Голуб Белла Львівна. 

17.00–17.30 Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи 
День 3 –10.09.2021 

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

Члени експертної групи 

 


