
 
 

 
                            ПРОГРАМА 

"онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
за спеціальністю «121 Інженерія програмного забезпечення»  освітньо-наукової 
програми «Інженерія програмного забезпечення» (ID у ЄДЕБО 46344) за третім 

рівнем вищої освіти (справа № 1275/АС-21) у 
Національному технічному університеті України «Київський політехнічний  

інститут імені Ігоря Сікорського»  
(експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 18.06.2021 р. № 1329-Е) 
 

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 "онлайн візиту" 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 надає їй всі необхідні матеріали, що 
підтверджують інформацію вказану у відомостях про самооцінювання освітньої програми. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутніми особи, що не 
запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

2.4. У розкладі 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.  

2.5. У розкладу онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, час і технологію проведення такої зустрічі шляхом публікації на 
сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках оголошення про роботу експертної 
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на 
онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у 
вказаний час згідно погодженої програми.  

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 за допомогою технічних засобів відео-
зв’язку.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (27 липня 2021 року) 

09.00–09.40 Зустріч 1 з гарантом ОНП Гарант ОНП, члени експертної групи 
09.40–10.00 Підбиття підсумків зустрічі 1 та підготовка 

до зустрічі 2 
Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 2 з керівником та менеджментом 
ЗВО  

Члени експертної групи;  
Гарант ОНП Дичка І.А.; 
Перший проректор Якименко Ю.І.; 
Проректор з навчальної роботи Мельниченко А.А.; 
Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко О.А. 

10.40–11.00 Підбиття підсумків зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОНП;  
науково-педагогічні працівники: 5 осіб, які викладають за ОНП.   
Наукові керівники здобувачів 3-го рівня ВО 1-4 років навчання – 8 
осіб 

11.40–12.00 Підбиття підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 
 

Члени експертної групи; 
8 аспірантів (2 аспірантів 1-го року навч., 2 аспірантів 2-го року 
навч., 2 аспірантів 3-го року навч., 2 аспірантів 4-го року навч.) 

12.40–13.00 Підбиття підсумків зустрічі  4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.40 Зустрічі 5 із представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи; 
Голова ради молодих вчених  - Васильєв Г.С. 
Голова наукового товариства студентів і аспірантів – Серга А.В. 
Голова відділу якості освіти студентської ради – Сомчинський Б.Ю. 
Голова профкому студентів – Степанюк І.В. 

14.40–15.00 Підбиття підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Зустріч 6 зі стейкхолдерами Члени експертної групи; 
Представники потенційних роботодавців та дослідних установ за 
профілем ОНП: 
1. Гуляницький Леонід Федорович, член-кореспондент НАН 
України, д.т.н., професор, завідувач відділу методів комбінаторної 



оптимізації та інтелектуальних технологій № 180 Інституту 
кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України 
2. Сенченко Вячеслав Родіонович, к.т.н., старший науковий 
співробітник відділу 102 Цифрових моделюючих систем Інституту 
проблем реєстрації інформації НАН України 
3. Крилов Євген Володимирович, к.т.н., директор ТОВ 
«Інтехфорвард»  
4. Дишлевий Олексій Петрович, керівник освітніх програм в 
центральній та східній Європі компанії ЕПАМ-Системз 
Випускники аспірантури: 2 особи 

15.40–16.00 Підбиття підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації ЗВО) 

16.40–18.00 Підбиття підсумків зустрічей Дня 1. Робота 
з документами 

Члени експертної групи 

День 2 – (28 липня 2021) 
09.00–09.40 Ознайомлення з матеріальною базою, що 

використовується під час реалізації ОНП  
Гарант ОНП; 
Члени експертної групи. 

09.40–10.00 Підбиття підсумків ознайомлення з 
матеріальною базою і підготовка до зустрічі 
7 

Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 7. Зустріч з сервісними 
підрозділами  

Члени експертної групи 
Директорка науково-технічної бібліотеки – Бруй О.М.; 
Начальник центру інформаційних технологій – Фіногенов О.Д. 
Директор департаменту інноватики і трансферу технологій – 
Юрчишин О.Я. 

10.40–11.00 Підбиття підсумків зустрічі 7 і підготовка 
до зустрічі 8 

 

11.00–11.40 Зустріч 8. Зустріч із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи 
Начальник планово-фінансового відділу – Броницька М.В.; 
Начальник відділу кадрів – Андрейчук Л.П. 
Начальник міжнародного відділу – Шукаєв С.М. 
Начальник відділу аспірантури – Дмитрієва О.І. 
Начальник навчального відділу – Лемешко А.Д. 
Начальник відділу атестації НПП – Яблонський П.М 
Директор департаменту якості освітнього процесу – Жученко О.А. 
 



11.40–12.00 Підбиття підсумків зустрічі 8 і підготовка 
до резеврної зустрічі 

 

12.00–12.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

12.40–13.00 Підбиття підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі. 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Гарант ОНП Дичка І.А.; 
Перший проректор Якименко Ю.І.; 
Проректор з навчальної роботи Мельниченко А.А.; 
Директор департаменту якості освітнього процесу Жученко О.А. 

14.40-18.00 Підбиття підсумків зустрічей дня 2, робота з 
документами 

Члени експертної групи 

   
День 3 – (29 липня 2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 


