
 

 

 

 
ПРОГРАМА 

 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної 

програми «Інформаційні системи та технології» за першим рівнем вищої освіти в 

Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» із використанням технічних 

засобів відеозв’язку 

 
у період з 01.02.2021 по 03.02.2021 рр. 

 

 
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 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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку та 

передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у ЗВО. 

2.2. ЗВО на час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи сприяє проведенню 

акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку з метою проведення 

повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі. 

2.3. ЗВО на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали, що 

підтверджують інформацію, вказану у відомостях про самооцінювання освітньої програми. 

2.4. ЗВО оприлюднює програму онлайн-візиту. ЗВО не збирає учасників фокус-груп 

безпосередньо у ЗВО. 

2.5. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює обов’язковий 

відеозапис усіх етапів онлайн візиту. 

2.6. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ЗВО та ЕГ використовують 

програму Zoom, ЗВО та ЕГ технічно організовують та технічно підтримують всі зустрічі. 

2.7. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та 

правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках вкл. стейкголдерам 

(щодо використання Zoom додається інструкція, можлива для пересилання стейкголдерам). 

2.8. ЕГ та ЗВО до початку візиту проводять тестову зустріч або зустрічі з метою технічного 

тестування, всіх необхідних налаштувань, вивчення функцій програми для ефективного 

модерування розмов та забезпечення необхідних кроків. 

2.9. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у форматі відеозвіту, фотозвіту. 

2.10. 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. 

2.11. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі акредитаційного «онлайн-

візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу акредитаційного 



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

відповідно до розкладу. 

2.12. 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. 

2.13. У розкладі 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. 

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

експертизи, на запит експертної групи шляхом: надсилання на електронну пошту та/або надання 

коректних посилань та/або в модулі запитів в системі. 

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

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

2.16. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: 49005, проспект Дмитра Яворницького, 

19, Дніпро, Дніпропетровська область. 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (01.02.2021) 
День 1: ІD програми 31991, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», ОП Інформаційні 

системи та технології 

Час: 01 лютого 2021 09:30  

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/72148981567?pwd=d0xBSmJ4UXJaUUJYWUFmYkFaTG5jZz09  

Ідентифікатор конференції: 721 4898 1567  

0930–1000 Організаційна зустріч з  гарантом  ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

гарант ОП – Ігор Гаркуша 

1000–1100
 

 

Огляд матеріально-технічної бази 

(відеоролік, фотозвіт) 

Члени експертної групи, 

Гарант ОП 

1100–1115
 

 

Підготовка  до  зустрічі  1,  робота  з 

документами 

Члени експертної групи 

 

1115–1155
 

 

Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

ректор університету – Геннадій Півняк; 

перший проректор – Олександр Азюковський; 

проректор   з   науково-педагогічної   роботи   та   перспективного 

розвитку – Микола Трегуб; 

проректор з навчальної роботи – Юрій Хоменко; 

директор  інституту  електроенергетики – Олексій Іванов; 

декан факультету інформаційних технологій – Михайло Алексєєв; 

гарант ОП – Ігор Гаркуша; 

завідувач кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної 

інженерії – Володимир Гнатушенко. 

1155–1210
 Підведення   підсумків   зустрічі   1   і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

https://us04web.zoom.us/j/72148981567?pwd=d0xBSmJ4UXJaUUJYWUFmYkFaTG5jZz09


Час Зустріч або інші активності Учасники 

1210–1310
 

 

Зустріч 2 з викладацьким складом ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

проф. Володимир Гнатушенко; 

проф. Григорій Коротенко; 

проф. Сергій Нікулін; 

проф. Юрій Чеберячко; 

доц. Антон Кожевніков; 

доц. Ігор Гаркуша; 

доц. Катерина Сергєєва; 

доц. Віта Каштан; 

доц. Сергій Ткаченко; 

доц. Геннадій Онищенко; 

доц. Вікторія Лапіна; 

доц. Наталя Романюк; 

ас. Денис Іванов. 

1310–1330
 

 

 

Підведення   підсумків   зустрічі   2   і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1330–1430
 Обідня перерва  

1430–1530
 

 

 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

денної форми навчання 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

 здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП за денною формою     

навчання (9-10 осіб). 
 

1530–1545
 Підведення   підсумків   зустрічі   3   і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

1545–1645
 

 

 

Зустріч 4 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

заступник начальника відділу кадрів – Олена Шевчук; 

начальник відділу міжнародної академічної мобільності – Катерина 

Жабчик; 

представник психологічної служби – практичний психолог Євгенія 

Родіна; 

начальник служби внутрішнього аудиту Роман Згерський; 

заступник   відповідального   секретаря   приймальної   комісії   – 

Олександра Ащеулова; 

директор бібліотеки – Геннадій Онищенко; 

керівник інформаційно-комп’ютерного комплексу – Олексій 

Казиміренко; 

заступник начальника науково-дослідної частини – Ігор Нікитенко. 

1645–1700
 Підведення   підсумків   зустрічі   4   і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1700–1740
 

 

 

Зустріч 5 з адміністративним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

гарант ОП – Ігор Гаркуша; 

Директор інституту електроенергетики Олексій Іванов; 

декан факультету інформаційних технологій  – Михайло Алексєєв 

заступник  декана  факультету  з  навчальної  роботи  –   

Вадим Мєшков; 

заступник  декана  факультету  інформаційних технологій  

з  виховної роботи – Лілія Бешта; 

заступник голови  Ради  із  забезпечення  якості  освітньої  діяльності 

– Артем Павличенко; 

начальник навчально-методичного відділу – Юлія Заболотна. 
   

1740–1830
 Підведення   підсумків   зустрічі   5   та 

першого дня 
Члени експертної групи 

День 2 – (02.02.2021) 
День 2: ІD програми 31991, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», ОП Інформаційні 

системи та технології 

Час: 02 лютого 2021 09:30  

Підключитись до конференції Zoom: https://us04web.zoom.us/j/78286924086?pwd=SHljMGdLcHh4Q3hVS3RRTjZCRjVQUT09  

Ідентифікатор конференції: 782 8692 4086 

https://us04web.zoom.us/j/78286924086?pwd=SHljMGdLcHh4Q3hVS3RRTjZCRjVQUT09


Час Зустріч або інші активності Учасники 

930–1010
 

 

Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

особи, які виявили бажання прийняти участь у відкритій зустрічі 

(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). 

 1010–1025
 Підведення   підсумків відкритої   зустрічі 

і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 1025–1105
 

 

Зустріч  6  з  представниками  органів 

студентського самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

представники студентського самоврядування, зокрема: 

голова ради студентів НТУ «ДП» – Валерій Мищенко; 

голова ради студентів факультету інформаційних технологій –  

Вікторія Купрієнко. 

 1105–1120
 Підведення   підсумків   зустрічі  6  і 

підготовка до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

 1120–1200
 Зустріч  7  з  випускниками кафедри 

минулих років іншої спеціальності з 12 

галузі знань  (відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

випускники кафедри: 

Зацепін Євгеній (2007 рік випуску) – Web UI software engineer; 

Лунін Максим (2010 рік випуску) –  iOS developer; 

Вініченко Михайло (2018 рік випуску) – python developer, data 

engineer; 

Грузінський Олександр (2019 рік випуску) – middle full stack 

developer; 

Курочкін Євгеній (2019 рік випуску) – python software developer. 

 1200–1215
 Підведення   підсумків   зустрічі  7  і 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

 1215–1245
 

 

Зустріч 8 зі здобувачами вищої освіти 

заочної форми навчання 

(відеоконференція) 

 Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський,    

  Катерина Прокопенко; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП за заочною формою 

навчання (2-3 особи). 

1245–1300
 Підведення   підсумків   зустрічі  8  і 

підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи 

1300–1400
   Обідня перерва  



Час Зустріч або інші активності Учасники 

1400–1500
 

 

 

Зустріч 9 із роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

представники роботодавців: 

Євген Гостіщєв – виконавчий директор ІТ Dnipro Community; 

Володимир Васильєв – директор ІП«EOС УКРАЇНА»;   

Софія Попова – консультант AMC Bridge LLC з питань взаємодії з 

навчальними закладами; 

Вероніка Кокарєва – Employer Brand Specialist SoftServe; 

Дмитро Василиненко – директор компанії Sitecore. 

1500–1515
 Підведення   підсумків   зустрічі  9  і 

підготовка до резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

 1515–1555
 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

1555–1610
 Підведення підсумків резервної зустрічі 

та підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

1610–1710
 Фінальна зустріч 

 (відеоконференція) 

Члени експертної групи – Олег Бісікало, Ярослав Соколовський, 

Катерина Прокопенко; 

ректор університету – Геннадій Півняк; 

перший проректор – Олександр Азюковський; 

проректор   з   науково-педагогічної   роботи   та   перспективного 

розвитку – Микола Трегуб; 

проректор з навчальної роботи – Юрій Хоменко; 

директор  інституту  електроенергекити – Олексій Іванов; 

декан факультету інформаційних технологій – Михайло Алексєєв; 

гарант ОП – Ігор Гаркуша; 

завідувач кафедри iнформаційних технологій та комп'ютерної 

інженерії – Володимир Гнатушенко. 

1710–1830
 Підведення підсумків фінальної зустрічі 

та другого дня, робота з документами 

Члени експертної групи 

 

День 3 – (03.02.2021) 
 

0930–1830 «День  суджень»  –  внутрішня  зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


