
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
ОПП «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  
у Криворізькому національному університеті 

у період 12-14.10.2020 р. у змішаному режимі (з використанням технічних засобів 
відеозв’язку та з особистою присутністю одного з експертів в ЗВО 13.10.2020) 

 

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 роботи 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 виїзду члена експертної групи надає йому приміщення для роботи із 
можливістю організації відеозв’язку. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ члену експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи 
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. 

2.5. У розкладі роботи експертної групи 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.  

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. 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 акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно з використанням технічних 
засобів відеозв’язку та з особистою присутністю експерта Гнатушенко В.В. в Криворізькому 
національному університеті (за адресою: Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11) 13.10.2020 р.  



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 12.10.2020 
День 1: ID 31564 Криворізький національний університет, ОП "Комп'ютерні науки" 
Время: 12 окт 2020 08:45 АM Киев 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77213263862?pwd=aXFhK0hJNXhNVWZaTXpBQW1UVFp0Zz09 
 
Идентификатор конференции: 772 1326 3862 
Код доступа: 2020 

09.00–
09.40 

Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Члени експертної групи: 
Говорущенко Т.О., Гнатушенко 
В.В., Бокшо К.Е.;  
гарант ОП: Сердюк Ольга Юріївна 

09.40–
10.00 

Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–
10.40 

Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 
Ректор ЗВО: 
   Ступнік Микола Іванович 
проректори ЗВО: 

 проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи Чубаров 
Владислав Анатолійович; 

 проректор з наукової роботи 
Моркун Володимир 
Станіславович; 

 проректор з науково-педагогічної 
та виховної роботи Кашубіна 
Юлія Богданівна. 

декан факультету інформаційних 
технологій:  
   Музика Іван Олегович 
завідувач кафедри автоматизації, 
комп'ютерних наук і технологій:  
   Моркун Наталя Володимирівна 
гарант ОП: 
   Сердюк Ольга Юріївна 

https://us04web.zoom.us/j/77213263862?pwd=aXFhK0hJNXhNVWZaTXpBQW1UVFp0Zz09


10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1, робоча нарада ЕГ і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Сердюк Ольга Юріївна;  
науково-педагогічні працівники, що: 
- безпосередньо відповідають за зміст 
ОП (члени групи забезпечення),  
- викладають на цій програмі,  
- наукові керівники здобувачів: 
проф. Моркун Наталя 
Володимирівна; 
проф. Попов Станіслав Олегович; 
проф. Купін Андрій Іванович; 
доц. Кузнєцов Денис Іванович; 
доц. Рубан Сергій Анатолійович; 
доц. Тронь Віталій Валерійович; 
доц. Завсєгдашня Ірина 
Валентинівна; 
доц. Тиханський Михайло 
Петрович; 
доц. Тарасова Олена 
Володимирівна; 
доц. Пищикова Олена Вікторівна. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2, робоча нарада ЕГ, підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
12.00–
13.00 

Обідня перерва 

13.00–13.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП: 
1-й курс – Ковницька Інга 
Сергіївна, Кондратенко Данило 
Андрійович; Лаврусенко Даниїл 
Юрійович; Марченко Вікторія 
Сергіївна; Повалій Денис 
Сергійович; Ромашин Денис 
Олександрович; Солодаренко 
Ольга Олександрівна; Филипова 
Ірина Олександрівна. 
2-й курс – Ковальов Олексій 
Іванович, Огієнко Дмитро 
Володимирович. 



13.40–
14.00 

Підведення підсумків зустрічі 3, робоча нарада ЕГ і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.00–
14.30 

Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування  

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування (3-5 осіб): 
голова студентської ради КНУ: 
   Тіщенко Олександр Сергійович 
голова Ради молодих вчених КНУ: 
   Паламар Альона Юріївна 
голова студентської ради факультету 
інформаційних технологій – Брагін 
Артем Геннадійович; 
члени студентської ради – Кравченко 
Олександра Вадимівна; Дзюба 
Катерина Ігорівна 

14.30–15.00 
Підведення підсумків зустрічі 4, робоча нарада ЕГ і підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 

Відкрита зустріч 
Відкрита зустріч з експертами: ID 31564 Криворізький національний університет, ОП 
"Комп'ютерні науки" 
Время: 12 окт 2020 03:00 PM Киев 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/78486687539?pwd=UXovdXdMZzdSV2pMazQwSElxNkZnUT09 
 
Идентификатор конференции: 784 8668 7539 
Код доступа: 2020 
 

Члени експертної групи 
Усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 
 
 

15.30-16.00 
Підведення підсумків зустрічі 5, робоча нарада ЕГ і підготовка до зустрічі 5 
 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Зустріч 5 з представниками роботодавців 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП: 

 ПРаТ «Північний ГЗК» (Метінвест 
Холдинг), Гуляєв Ігор 
Миколайович, начальник 
інвестиційного відділу  
+38-067-569-73-95; 

https://us04web.zoom.us/j/78486687539?pwd=UXovdXdMZzdSV2pMazQwSElxNkZnUT09


 ТОВ «ДонПромТранс» (Метінвест 
Холдинг), Смєлий Дмитро 
Андрійович, директор  
+38-067-630-08-60; 

 Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH, Перегудов Володимир 
Володимирович, к.т.н, старший 
координатор проектів,  
+38-067-539-66-45; 

 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
Скірко Олексій 
Олександрович, група серверної 
інфраструктури департаменту ІТ  
+38-097-388-03-95; 

 ТОВ «АПИС Холдинг», 
Богатирьов Андрій 
Леонідович, директор з 
інвестування у проекти розвитку та 
стартапи, +38-067-47-70 

 ДПІ «Кривбаспроект», Григор’єв 
Ігор Євгенійович, к.т.н,  
заступник директора з економіки та 
розвитку   
+38-096-429-37-01; 

 ТОВ «Стіл Ворк», Кондратюк 
Володимир Миколайович, 
директор, +38-096-256-60-88; 

 Компанія «ЕкоДім», Лисенко 
Михайло Вікторович, директор  
+38-098-588-72-88 

 ФОП Лукаш Д.В., Лукаш Денис 
Вікторович, директор  
+38-093-088-66-66 

 ТОВ «ГранІТ-03», Фащевський 
Дмитро Петрович, директор 
+38-067-621-41-24 

16.40-17.30 
Підведення підсумків зустрічі 5. Робоча нарада ЕГ. Підведення підсумків  
Дня 1. 

Члени експертної групи 

http://new.krivbassproect.com.ua/uk/


День 2 – 13.10.2020 
День 2: ID 31564 Криворізький національний університет, ОП "Комп'ютерні науки" 
Время: 13 окт 2020 09:45 АM Киев 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/75171844119?pwd=Y2M2cGxvYll3VUh5d24vNVFiRnJxQT09 
 
Идентификатор конференции: 751 7184 4119 
Код доступа: 2020 

10.00-11.00 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП  

Члени експертної групи; 
гарант ОП Сердюк Ольга Юріївна 
інші залучені до демонстрації 
матеріально-технічної бази 
представники ЗВО: 
завідувач кафедри автоматизації, 
комп'ютерних наук і технологій:  
   Моркун Наталя Володимирівна 
начальник інформаційно-
обчислювального центру:  
   Соломенний Олександр 
Володимирович 

11.00–12.00 
Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази. Опрацювання 
документів. Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

12.00 – 
12.30 

Зустріч 6 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи;  
керівник центру забезпечення якості 
вищої освіти: 
   Тарасова Олена Володимирівна 
начальник відділу міжнародних 
зв’язків: 
   Кругленко Людмила 
Володимирівна 
в.о. завідувача навчально-методичного 
відділу: 
   Івашура Світлана Леонтіївна 

12.30 – 
13.00 

Підведення підсумків зустрічі 6, робоча нарада і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

13.00–
14.00 

Обідня перерва 
 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/75171844119?pwd=Y2M2cGxvYll3VUh5d24vNVFiRnJxQT09


14.00 – 
14.30 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами Члени експертної групи; 
начальник відділу кадрів:  
   Зайцева Наталя Михайлівна 
головний бухгалтер: 
   Леонова Ірина Борисівна 
начальник планового відділу: 
   Назарова Ганна Володимирівна 
начальник інформаційно-
обчислювального центру: 
Соломенний Олександр 
Володимирович 
представник відділу виховної роботи 
(відділ відсутній) - проректор з науково-
педагогічної та виховної роботи: 
   Кашубіна Юлія Богданівна. 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 7, робоча нарада ЕГ Члени експертної групи 
15.00-15.30 Опрацювання документів Члени експертної групи 
15.30-16.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

16.00-16.30 
Резервна зустріч  Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

16.30-17.00 
Підведення підсумків резервної зустрічі, робоча нарада, підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

17.00-17.40 Фінальний брифінг 

Члени експертної групи; 
Ректор ЗВО:  
   Ступнік Микола Іванович 
проректори ЗВО: 

 проректор з науково-педагогічної 
та навчальної роботи Чубаров 
Владислав Анатолійович; 

 проректор з наукової роботи 
Моркун Володимир 
Станіславович; 

 проректор з науково-педагогічної 
та виховної роботи Кашубіна 
Юлія Богданівна. 

декан факультету інформаційних 
технологій:  
   Музика Іван Олегович 



завідувач кафедри автоматизації, 
комп'ютерних наук і технологій:  
   Моркун Наталя Володимирівна 
гарант ОП: 
   Сердюк Ольга Юріївна 
 

17.40–18.00 Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи 
День 3 – 14.10.2020 

10.00–
18.00 

«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. Обговорення 
оперативних результатів роботи. 

Члени експертної групи 

 


