
 
 

 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Національному 

транспортному університеті у період 12-14 квітня 2021 р. за спеціальністю 121 «Інженерія 

програмного забезпечення» освітньо-професійної програми «Інженерія програмного 

забезпечення» (ID у ЄДЕБО 32579) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа 

№ 625/АС-21) (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 24 березня 2021 р. №648-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 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

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

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що 

не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі виїзду 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.  

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

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

проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 

експертизи, на запит експертної групи. 

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

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

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 12.04.2021 

08.45–09.00 Налаштування on-line роботи 

експертної групи 

Члени експертної групи;  

 

09.00–09.40 Організаційна зустріч з гарантом 

ОПП 

Члени експертної групи;  

гарант ОПП: доцент кафедри інформаційних систем і технологій Вітер Михайло 

Богданович 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  

10.00–10.40 Зустріч 1  з адміністрацією та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  

1) гарант ОПП: доцент кафедри інформаційних систем і технологій Вітер 

Михайло Богданович; 

2) Дмитриченко Микола Федорович, ректор;  

3) Грищук Олександр Казимирович, проректор з навчальної роботи; 

4) Данчук Віктор Дмитрович, декан факультету транспортних та 

інформаційних технологій;  

5) Гавриленко Валерій Володимирович, завідувач кафедри інформаційних 

систем і технологій. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи  

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОПП: доцент кафедри інформаційних систем і технологій Вітер Михайло 

Богданович; 

1) Гавриленко Валерій Володимирович, завідувач кафедри інформаційних 

систем і технологій,  

2) Зубрецька Наталія Анатоліївна, професор кафедри інформаційних систем і 

технологій; 

3) Топольсков Євген Олександрович, доцент кафедри інформаційних систем і 

технологій ; 

4) Сілантьєва Юлія Олександрівна, доцент кафедри інформаційних систем і 

технологій;  

5) Лагодіна Людмила Петрівна, доцент кафедри інформаційних систем і 

технологій;  
6) Ісаєнко Галина Леонідівна, доцент кафедри інформаційно-аналітичної 

діяльності та інформаційної безпеки; 

7) Лавринович Олена Анатоліївна, доцент кафедри філософії та педагогіки; 

http://new.ntu.edu.ua/pidrozdili/kafedri/kafedra-filosofii-ta-pedagogiki/


8) Сватко Віталій Володимирович, старший викладач кафедри інформаційних 

систем і технологій;  

9) Донець Вероніка Василівна, старший викладач кафедри інформаційних 

систем і технологій. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи  

12.20–13.20 Обідня перерва  

13.20–13.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи  

13.30–14.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; 

1) Тумко Станіслав, студент групи ПР-1-1  

2) Щирба Олександр, студент групи ПР-1-2 

3) Сторожик Марія, студент групи ПР-2-1; 

4) Коваль Євген , студент групи ПР-2-2; 

5) Власенко Олег, студент групи ПР-3-1; 

6) Нагорний Максим, студент групи ПР-3-2; 

7) Кухтик Андрій, студент групи ПР-4-1; 

8) Крупіна Кирило, студент групи ПР-4-2; 

9) Ромаш Андрій, студент групи ПР-4-1. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.00–16.00 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

1) Ветух Олеся, заступник голови Ради студентського самоврядування 

університету; 

2) Овсюк Олександра Володимирівна, член Ради студентського 

самоврядування університету; 

3) Лазаренко Аліна, голова Ради студентського самоврядування факультету 

транспортних та інформаційних технологій;  

4) Гусєва Діана, заступник голови Ради студентського самоврядування 

факультету транспортних та інформаційних технологій; 

5) Ромаш Андрій, член Ради студентського самоврядування факультету 

транспортних та інформаційних технологій. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

16.00–16.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



16.20-17.00 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 

1) Столярчук Ірина Аркадіївна, керівник центру сертифікованого навчання ТОВ 

«ПРОКОМ», голова Ради роботодавців при кафедрі інформаційних систем і 

технологій НТУ; 

2) Миськів Богдан Теодозійович, генеральний директор ТОВ «Програміка»; 

заступник голови Ради роботодавців при кафедрі інформаційних систем і 

технологій НТУ; 

3) Бєлозьоров Сергій Сергійович, заступник директора компанії «AVL Systems»; 

4) Зайцев Євген Олександрович, старший науковий співробітник відділу 

електричних і магнітних вимірювань Інституту електродинаміки НАН 

України, доктор технічних наук; член Ради роботодавців при кафедрі 

інформаційних систем і технологій НТУ; 

5) Удовиченко Євген, координатор ІТ академії ТОВ «Українські інформаційні 

технології» (SoftServe),  член Ради роботодавців при кафедрі інформаційних 

систем і технологій НТУ;      

6) Курна Ольга, коррдинаторка співпраці з університетами компанії GlobalLogic; 

7) Дишлевий Олексій, представник фірми EPAM; 

8) Поляков Віталій  Віталійович, старший викладач Науково-учбового центру 

прикладної інформатики  - НУЦ ПІ НАН України. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

17.00-18.00 Підведення підсумків зустрічі 5, 

робоча нарада 

Члени експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 2 – 13.04.2021 

9.00–9.45 Зустріч 6 з адміністративним 

персоналом  

 

Члени експертної групи; 
1) Ткаченко Валентина Андріївна, начальник навчально-методичного відділу; 
2) Дмитрієв Микола Миколайович, перший проректор-проректор з наукової 

роботи;  
3) Харута Віталій Сергійович, керівник координаційного центру міжнародних 

проектів; 
4) Харченко Анна Миколаївна, начальник відділу забезпечення якості вищої 

освіти; 
5) Сімоненко Віталій Васильович, відповідальний за  платформу Moodle, 

заступник директора центру заочного та дистанційного навчання; 
6) Захаров Олександр Олександрович, начальник інформаційно-

обчислювального центру. 
Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 



Секретаріату 

9.45–10.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

 

10.00-10.40 Зустріч 7 з сервісними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

1) Лозова Людмила Федорівна, заступник начальника відділу кадрів; 

2) Корольова Оксана Іванівна, головний бухгалтер; 

3) Рябоштан Людмила Григорівна, начальник планово-фінансового відділу; 

4) Мірошник Олена Миколаївна, заступник директора бібліотеки з методичних 

питань;  

5) Клименко Марина Миколаївна, керівник психологічної служби НТУ; 

6) Філіпова Галина Андріївна, відповідальний секретар приймальної комісії;  
7) Ярова Руслана Василівна, керівник юридичної клініки НТУ. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до Огляду матеріально-

технічної бази 

 

Члени експертної групи  

11.00-11.40 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОПП 

Члени експертної групи; 

гарант ОПП: доцент кафедри інформаційних систем і технологій Вітер Михайло 

Богданович; 

1) Топольсков Олександр Євгенович;  

2) Захаров Олександр Олександрович. 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

11.40–12.00 Підведення підсумків Огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи  

 

12.00-12.40 Зустріч 8. Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та представників 

адміністрації ЗВО) 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи  

13.00–14.00 Обідня перерва 

 

 

14.00-14.40 Зустріч 9. Резервна зустріч Члени експертної групи; 

запрошені – за необхідності: здобувачі або викладачі або представники 

адміністрації 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 9 і Члени експертної групи  



підготовка до зустрічі 10 

15.00-15.40 Зустріч 10 з випускниками ОПП Члени експертної групи; 

1) Патрін Дмитро  

2) Пугач Антон 

3) Чигрин Олександр 

4) Алексєєв Семен 

Представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / 

Секретаріату 

15.40-16.00  Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Фінальний брифінг Члени експертної групи;  

гарант ОПП: доцент кафедри інформаційних систем і технологій Вітер Михайло 

Богданович; 

1) Дмитриченко Микола Федорович, ректор;  

2) Грищук Олександр Казимирович, проректор з навчальної роботи; 

3) Данчук Віктор Дмитрович, декан факультету транспортних та інформаційних 

технологій;  

4) Гавриленко Валерій Володимирович, завідувач кафедри інформаційних 

систем і технологій. 

16.40–17.00 Робоча нарада Члени експертної групи  

17.00–18.00 Робота з документами Члени експертної групи  

   

День 3 – 14.04.2021 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи  

 


