
ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОНП «Комп'ютерні науки» третього рівня вищої освіти 
за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» 

у Національному технічному університеті України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 
експертної групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Акредитаційна експертиза проводиться за цією програмою із використанням 
технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom без фізичної присутності 
експертів у ЗВО («онлайн-візит»). Оприлюднення програми «онлайн-візиту» є 
обов’язковим. 

 2.2. ЗВО під час «онлайн-візиту» експертної групи сприяє його проведенню, 
надаючи необхідну технічну підтримку учасникам, та забезпечує присутність осіб, 
визначених у розкладі візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час.  

2.3. Обов’язковою складовою акредитаційної експертизи є відеофіксація онлайн 
зустрічей, яку веде експертна група виключно для внутрішнього використання 
Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти. Відеозаписи зустрічей не 
можуть передаватися третім особам.  

2.4. Зустрічі, включені до розкладу «онлайн-візиту», є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, які не були запрошені відповідно до розкладу.  

2.5. У розкладі візиту передбачено резервну 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 онлайн участь відповідної особи 
у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про 
дату, час і місце проведення онлайн зустрічі, надавши їм необхідні лінки через офіційний 
сайт ЗВО або за допомогою інших інформаційних платформ.  

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. Гарант 
ОП є відповідальним за забезпечення присутності всіх учасників онлайн зустрічей згідно 
погодженої програми онлайн візиту. 



3. Розклад роботи експертної групи  

 Час Назва заходу Учасники Вид роботи  

День 0 – 10 вересня 2021 р.) 

10:00–
10:15 

Пробна відеоконференція 
(перевірка готовності 
учасників, якості звуку, 
зображення тощо) 
 

Члени експертної групи; 
 

гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

День 1 – (13 вересня 2021 р.) 

09:00–
09:40 

Зустріч 1 з  
адміністрацією та 
менеджментом 
 ЗВО 
 

Члени експертної групи; 
 

гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
 

Якименко Юрій Іванович, 
д.т.н., проф., перший проректор; 
Мельниченко Анатолій 
Анатолійович, к.філософ.н., 
проректор з навчальної роботи; 
Жученко Олексій 
Анатолійович, к.т.н., доцент, 
директор департаменту якості 
освітнього процесу; 
Тимощук Оксана Леонідівна, 
к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
математичних методів системного 
аналізу; 
 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

09:40–
09:55 

Підведення підсумків 
організаційної зустрічі та 
підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи  

10:00–
10:40 

Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи; 
 

гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 

Відеоконференція 
Zoom 



вищої освіти / Секретаріату 

10:40–
11:00 

Підведення підсумків 
 зустрічі 1 та підготовка до 
огляду матеріально-
технічної бази  

Члени експертної групи  

11:00-
12:00 

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

Члени експертної групи; 
 

гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
 
 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеотур, 
Відеоконференція 
Zoom 
 

12:00–
12:30 

Підведення підсумків 
огляду матеріальної бази 

Члени експертної групи  

12:30-
13:30 

Обідня перерва   

13:30–
14:00 

Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи  

14:00–
14:40 

Зустріч 2 з  
академічним персоналом  

Члени експертної групи; 
 

гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
 
науково-педагогічні 
працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст ОНП, а 
також викладають на цій 
програмі: 
Зайченко Юрій Петрович, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
математичних методів системного 
аналізу; 
Бідюк Петро Іванович, д.т.н., 
проф., професор кафедри 
математичних методів системного 
аналізу; 
Кисельов Геннадій 
Дмитрович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедри системного 
проектування; 
Настенко  Євген 
Арнольдович, к.т.н., д.б.н., 
проф., завідувач кафедри 

Відеоконференція 
Zoom 

 



біомедичної кібернетики; 
Павлов Володимир 
Анатолійович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедри біомедичної 
кібернетики; 
Петренко Анатолій Іванович, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
системного проектування; 
Сегеда Ірина Василівна, к.е.н., 
доцент, доцент кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
Шаповалова Світлана 
Ігорівна, к.т.н., доцент, доцент 
кафедри автоматизації 
проектування енергетичних 
процесів і систем;  
 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

14:40- 
15:00 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 та підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи Підведення 
підсумків зустрічі 
3 та підготовка до 
зустрічі 4 

15:00-
15:40 

Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОНП: 
Надеран Марьям (Naderan 
Maryam) (4 курс, денна форма); 
Яременко Вадим Сергійович 
(4 курс, денна форма); 
Беспала Ольга Миколаївна (3 
курс, вечірня форма); 
Шаптала Роман Віталійович 
(3 курс, денна форма); 
Бараніченко Олексій 
Миколайович (2 курс, денна 
форма); 
Давидько Олександр 
Богданович (2 курс, денна 
форма); 
Соболь Ольга Олександрівна 
(1 курс, денна форма); 
Куб`юк Євгеній Юрійович  (1 
курс, денна форма); 
 
 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 

Відеоконференція 
Zoom 
 



вищої освіти / Секретаріату 

15:40–
16:00 

Підведення підсумків 
зустрічі 3 та підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи  

16:00–
16:40 

Зустріч 4 із зовнішніми 
стейкхолдерами  

члени експертної групи; 
представники зовнішніх стейк-
холдерів, яких залучено до 
здійснення процедур внутріш-
нього забезпечення якості ОНП:  
 

Михайлова Ірина Юріївна, 
к.т.н, прикладний програміст 
управління розробки 
автоматизованої банківської 
системи департаменту розробки ІТ 
АТ "Креді агріколь банку"; 
Шалденко Олексій 
Вікторович, к.т.н, генеральний 
директор ТОВ "ВОТЧЕД" 
("Wantent"); 
Сомов Андрій Олександрович, 
менеджер з навчання персоналу 
ТОВ «Сігма Софтвеа»; 
Дишлевий Олексій Петрович, 
керівник освітніх програм ТОВ 
«ЕПАМ» в Центральній Європі; 
Носовець Олена 
Костянтинівна, к.т.н, проджект- 
менеджер, Full-Stack Developer, 
PMU Management Ltd; 

Федорін Ілля Валерійович, 
к.ф.-м.н, Staff Engineer, Samsung 
R&amp; D Institute Ukraine; 
Касьянов Павло Олегович, 
д.т.н., проф., директор НМК 
“Інститут прикладного системного 
аналізу”  
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 
 

16:40–
17:00 

Підведення підсумків 
зустрічі 4  

Члени експертної групи  

17:00–
18:00 

Робота з документами Члени експертної групи  

День 2 – (14 вересня 2021 р.) 



09:00–
09:20 

Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи Відеоконференція 
Zoom 

09:20–
10:20 

Зустріч 5 з із сервісними 
підрозділами 

члени експертної групи; 
Жученко Олексій 
Анатолійович, к.т.н., доцент, 
директор департаменту якості 
освітнього процесу; 
Хижняк Тетяна Андріївна, 
начальник навчально-виховного 
відділу;  

Яблонський Петро 
Миколайович, к.т.н., начальник 
відділу атестації НПП; 

Бруй Оксана Миколаївна, 
директор науково-технічної 
бібліотеки; 

Перестюк Марія Миколаївна, 
директор інституту моніторингу 
якості освіти; 

Броницька Марина 
Володимирівна, начальник 
планово-фінансового відділу; 

Желяскова Тетяна 
Миколаївна, начальник 
навчально-методичного відділу; 

Іщенко Анна Миколаївна, 
директор ННЦПС «Соціоплюс»; 

Демиденко Ольга Павлівна, 
начальник відділу академічної 
мобільності;  

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

10:20–
10:40 

Підведення підсумків 
зустрічі 5 та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи  

10:40–
11:20 

Зустріч 6 з 
представниками органів 
самоврядування та 
наукового товариства 

Члени експертної групи; 
Васильєв Георгій Степанович, 
голова Ради молодих вчених; 
Войтюк Ілля Олексійович, 
голова студентської ради; 
Серга Андрій Володимирович, 
голова наукового товариства 
студентів та аспірантів; 
Степанюк Ігор Васильович,  
голова профкому студентів;  
 

Відеоконференція 
Zoom 



представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

11:20– 
11:30 

Підведення підсумків 
зустрічі 6  

Члени експертної групи  

11:30–
12:10 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОПП та 
представників адміністрації ЗВО).  
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 
 

12:10–
12:30 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи  

12:30-
13:30 

Обідня перерва   

13:30–
13:40 

Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи  

13:40-
14:20 

Зустріч 7 з науковими 
керівниками 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
Бідюк Петро Іванович, д.т.н., 
проф., професор кафедри 
математичних методів системного 
аналізу;  
Кисельов Геннадій 
Дмитрович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедри системного 
проектування; 
Стеценко Інна Вячеславівна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
інформатики та програмної 
інженерії; 
Настенко  Євген 
Арнольдович, к.т.н., д.б.н., 
проф., завідувач кафедри 
біомедичної кібернетики; 
Павлов Володимир 
Анатолійович, к.т.н., доцент, 
доцент кафедри біомедичної 
кібернетики; 
Петренко Анатолій Іванович, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
системного проектування; 

 



14:20–
14:30 

Підведення підсумків 
зустрічі 7 та підготовка 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи  

14:30–
15:30 

Резервна зустріч / 
робота з документами 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч; 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату. 

Відеоконференція 
Zoom 

15:30–
16:15 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі 
Підготовка до фінального 
брифінгу 

Члени експертної групи  

16:15 
–17:00 

Фінальний брифінг  Члени експертної групи, 
гарант ОНП:    
Аушева Наталія Миколаївна, 
д.т.н., проф., професор кафедри 
автоматизації проектування 
енергетичних процесів і систем; 
Якименко Юрій Іванович, 
д.т.н., проф., перший проректор; 
Мельниченко Анатолій 
Анатолійович, к.філософ.н., 
проректор з навчальної роботи; 
Жученко Олексій 
Анатолійович, к.т.н., доцент, 
директор департаменту якості 
освітнього процесу; 
Тимощук Оксана Леонідівна, 
к.т.н., доцент, завідувач кафедри 
математичних методів системного 
аналізу; 
 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

17:00–
18:00 

Робота з документами Члени експертної групи  

День 3 – (15 вересня 2021 р.) 

09:00–
16:00 

«День суджень» – 
внутрішня онлайн-зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи  

 


