
 
 

 

 

 

 
 

  
  

    
 

 
 

 

  

 

 

   

  
 

  

 
  

 

 

  

 

   

    
 

 

 

 
 

ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи

ОП «Інформаційні системи та технології»  другого  рівня вищої освіти
за спеціальністю  126  «Інформаційні системи та технології»

в  Національному  університеті  кораблебудування імені адмірала Макарова
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 1 – (10 січня 2022 р.) 

День 1: ІD 21159, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, ОП 

"Інформаційні системи та технології" 

Час: 10 січня 2022 09:00 

Підключитись до конференції 

https://us04web.zoom.us/j/79120660684?pwd=MURVQ3c1TjI4NE8vMUYvZ0V6YlZlZz09  

Ідентифікатор конференції: 791 2066 0684 

Код доступу: 2022 

    

9:00 – 9:40 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

члени експертної групи; 

гарант ОП к.т.н., доцент Книрік 

Наталя Ромуальдівна; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

9:40 – 10:00 Підведення підсумків 

організаційної зустрічі 

та підготовка до 

зустрічі з 

адміністрацією та 

менеджментом ЗВО 

члени експертної групи  

10:00 – 10:40 Зустріч 1 з 

адміністрацією та 

менеджментом ЗВО 

члени експертної групи;  

гарант ОП; 

ректор НУК, д.т.н., професор 

Трушляков Євген Іванович; 

проректор з науково-педагогічної 

роботи к.т.н., професор Слободян 

Сергій Олегович; 

директор Навчально-наукового 

інституту комп’ютерних наук та 

управління проєктами (ННІКНУП) 

к.т.н., професор Фаріонова Тетяна 

Анатоліївна; 

завідувач кафедри інформаційних 

управляючих систем та технологій 

(ІУСТ) к.т.н., доцент Михелєв Ігор 

Леонідович; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

10:40 – 11:00  Підведення підсумків 

зустрічі 1 та підготовка 

до огляду матеріальної 

бази  

члени експертної групи  

11:00 – 11:40 Огляд матеріально- члени експертної групи; Відеопрезентація, 

https://us04web.zoom.us/j/79120660684?pwd=MURVQ3c1TjI4NE8vMUYvZ0V6YlZlZz09


технічної бази та 

засобів дистанційного 

навчання, що 

використовуються під 

час реалізації ОП 

гарант ОП; 

завідувач лабораторіями кафедри 

ІУСТ Павленко Альона Юріївна; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

відеоконференція  

11:40 – 12:00  Підведення підсумків 

огляду матеріальної 

бази та підготовка до 

зустрічі 2 

члени експертної групи  

12:00 – 12:40 Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом 

члени експертної групи;  

гарант; 

1. старший викладач кафедри ІУСТ 

Беркунський Євген Юрійович; 

2. доцент кафедри ІУСТ Гайда 

Анатолій Юліанович; 

3. доцент кафедри ІУСТ Приходько 

Катерина Сергіївна; 

4. доцент кафедри ІУСТ Ажищев 

Віктор Федорович; 

5. професор кафедри "Програмного 

забезпечення автоматизованих 

систем" (ПЗАС) Приходько Сергій 

Борисович; 

6. доцент кафедри ІУСТ Партас 

Віктор Кирилович; 

7. доцент кафедри ІУСТ Гайдаєнко 

Оксана Володимирівна; 

8. професор кафедри фізики Ушкац 

Михайло Вікторович; 

9. доцент кафедри ПЗАС Макарова 

Лідія Миколаївна; 

10. старший викладач кафедри 

ІУСТ Маршак Олена Іллівна; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

12:40 – 13:00 Підведення підсумків 

зустрічі 2 та підготовка 

до зустрічі 3 

члени експертної групи  

13:00 – 14:00 Обідня перерва   

14:00 – 14:40 Зустріч 3 із зовнішніми 

стейкхолдерами 

члени експертної групи; 

1. Артьоменко Сергій, ТОВ 

"АртСофт", директор, голова Ради 

роботодавців ННІКНУП; 

2. Артьоменко Максим, ТОВ 

"АртПрот", директор; 

Відеоконференція  



3. Богаченко Євгеній, комунальне 

підприємство "Міський 

інформаційно-обчислювальний 

центр", директор; 

4. Борисевич Олексій, ТОВ "НВП 

ЛІК", провідний фахівець; 

5. Бірзул Світлана, 

UKRTECH.INFO, HRD, заступник 

голови Ради роботодавців 

ННІКНУП; 

6. Вівіч Ніна, Globallogic, Senior HR 

7. Гуріна Олена, GeeksForLess Inc., 

керівник навчального центру; 

8. Денисенко Ольга, DATAART 

SOLUTION, INC, PR менеджер; 

9. Касьяновська Катерина, група 

компаній Агроф'южн, спеціаліст з 

навчання та розвитку персоналу; 

10. Партас Віктор, ТОВ "Технос", 

керівник напряму інноваційних 

розробок, к.т.н., доцент кафедри 

ІУСТ; 

11. Решетнік Юрій, АТ КБ 

ПриватБанк, заступник керівника 

Департаменту розробки ПЗ; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

14:40 – 15:00 Підведення підсумків 

зустрічі 3 та підготовка 

до зустрічі 4 

члени експертної групи  

15:00 – 15:40 Зустріч 4 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

члени експертної групи;  

1. Суслов Влад, голова первинної 

профспілкової організації НУК; 

2. Кравченко Ганна, голова 

Студентської Ради НУК; 

3. Ільницька Марія, заступник 

голова Студентської Ради НУК; 

4. Бондаренко Карина, активіст 

Студентської Ради ННІКНУП; 

5. Лавер Ірина, заступник голови 

Студентської Ради ННІКНУП НУК; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

15:40 – 16:00 Підведення підсумків 

зустрічі 4 та підготовка 

до відкритої зустрічі 

члени експертної групи  



День 1: Відкрита зустріч – (10 січня 2022р.) 

День 1. Відкрита зустріч: ІD 21159, Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова, ОП "Інформаційні системи та технології" 

Час: 10 січня 2022 16:00 

Підключитись до конференції  
https://us04web.zoom.us/j/77103653726?pwd=R1ZBdEhCOHRBbzZ2N3MrQnJyVTlrUT09  

Ідентифікатор конференції: 771 0365 3726 

Код доступу: 2022 

16:00 – 16:40 Відкрита зустріч  

 

члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО); 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

16:40 – 18:00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі та 

робота з документами 

члени експертної групи  

      

 

    

 

  

 

   

9:00-9:30 Зустріч 5 з гарантом 

ОП 

члени експертної групи; 

гарант ОП; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

9:30 – 10:000 Підведення підсумків 

зустрічі 5 та підготовка 

до зустрічі 6 

члени експертної групи  

10:00 – 10:40 Зустріч 6 із сервісними 

підрозділами 

члени експертної групи; 

керівники або представники: 

1. Івата В’ячеслав Вікторович, 

керівник відділу методичного 

забезпечення та моніторингу якості 

навчання навчального відділу НУК; 

2. Лазарева Дар’я Володимирівна, 

керівник Центру молодіжної 

політики НУК; 

3. Маркін Сергій Ігорович, керівник 

юридичної служби НУК; 

4. Корєнєва Юлія Петрівна, 

керівник психологічної служби 

НУК; 

Відеоконференція  

День 2  –  (11  січня  2022  р.)

День  2:  ІD  21159,  Національний  університет  кораблебудування  імені  адмірала  Макарова,  ОП

"Інформаційні системи та технології"

Час:  11  січня  2022  09:00

Підключитись до конференції

https://us04web.zoom.us/j/74095704637?pwd=ZncyNzlQVDg0aVgzRkZMVnYzaXhFQT09

Ідентифікатор конференції: 740 9570 4637

Код доступу: 2022

https://us04web.zoom.us/j/77103653726?pwd=R1ZBdEhCOHRBbzZ2N3MrQnJyVTlrUT09
https://us04web.zoom.us/j/74095704637?pwd=ZncyNzlQVDg0aVgzRkZMVnYzaXhFQT09


5. Зубарєв Анатолій Анатолійович, 

начальник відділу кадрів НУК; 

6. Лабарткава Андрій 

Володимирович, керівник 

навчального відділу НУК; 

7. Савочкіна Віра Володимирівна, 

методист вищої категорії 

навчального відділу НУК; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату  

10:40 – 11:00 Підведення підсумків 

зустрічі 6 та підготовка 

до зустрічі 7 

члени експертної групи   

11:00 – 11:40 Зустріч 7 із сервісними 

підрозділами 

члени експертної групи; 

керівники або представники: 

1. Чорна Лілія Олександрівна, 

начальник планово-фінансового 

відділу НУК, заступник головного 

бухгалтера НУК; 

2. Яковлева Ірина Георгіївна, 

головний бухгалтер НУК; 

3. Костирко Тамара Миколаївна, 

завідуюча науковою бібліотекою 

НУК; 

4. Комишник Валерій Іванович, 

відповідальний секретар 

Приймальної комісії НУК, керівник 

відділу електронного реєстру НУК; 

5. Михайлов Михайло Сергійович, 

керівник Навчально-наукового 

центру міжнародного 

співробітництва НУК; 

6. Тубальцев Анатолій 

Миколайович, голова профкому 

НУК; 

7. Новохацкий Микола 

Алексійович, уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення 

корупції НУК; 

8. Коваль Сергій Станіславович, 

сертифікований внутрішній аудитор 

СУЯ НУК; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

11:40 – 12:00 Підведення підсумків 

зустрічі 7 та підготовка 

члени експертної групи  



до зустрічі 8 

12:00 – 12:40 Зустріч 8 зі 

здобувачами вищої 

освіти 

члени експертної групи; 

1. Адойченко Максим, гр.1144; 

2. Соколов Єгор, гр. 1144; 

3. Козлов Олександр, гр. 2144; 

4. Ткаченко Іван, гр. 2144; 

5. Цимбаліст Валерія, гр. 2144; 

6. Кадиров Костянтин, гр. 3144; 

7. Півнень Віктор, гр. 3144; 

8. Семиліт Казім, гр. 3144; 

9. Беркунський Олександр, гр. 4144; 

10. Кухаренко Вікторія, гр. 4144; 

11. Недо Антон, гр. 4144; 

12. Бондаренко Карина, гр. 5144; 

13. Кучеренко Катерина, гр. 1144; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату  

Відеоконференція  

12:40 – 13:00 Підведення зустрічі 8 та 

підготовка до резервної 

зустрічі 

  

13:00 – 13:40 Резервна зустріч / 

робота з документами 

члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція  

13:40 – 14:40 Обідня перерва   

14:00 – 15:00 Робота з документами члени експертної групи  

15:00 – 15:40 Фінальна зустріч члени експертної групи, 

гарант ОП; 

ректор НУК, д.т.н., професор 

Трушляков Євген Іванович; 

проректор з науково-педагогічної 

роботи к.т.н., професор Слободян 

Сергій Олегович; 

директор Навчально-наукового 

інституту комп’ютерних наук та 

управління проєктами (ННІКНУП) 

к.т.н., професор Фаріонова Тетяна 

Анатоліївна; 

завідувач кафедри інформаційних 

управляючих систем та технологій 

(ІУСТ) к.т.н., доцент Михелєв Ігор 

Леонідович; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

Відеоконференція  



вищої освіти / Секретаріату  

15:30 – 18:00 Робота з документами члени експертної групи  

День 3 – (12 січня 2022р.) 

9:00 – 18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

члени експертної групи  

 
 


