
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи  
під час проведення акредитаційної експертизи 
ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)» 

за спеціальністю 015 Професійна освіта  
другого (магістерського) рівня вищої освіти  

в Криворізькому національному університеті 
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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 

усіх етапів онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника 

секретаріату у відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі 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 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, 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 з використанням технічних засобів 
відеозв’язку. 
  



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)»  

за спеціальністю 015 Професійна освіта  
другого (магістерського) рівня вищої освіти  

в Криворізькому національному університеті 
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

у період 27.09.2021-29.09.2021 р. 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1.  27.09.2021 

09:00 – 

09:20 

Організаційна нарада 

експертної групи. Перевірка 

та налаштування технічних 

засобів відеозв’язку  

 

09:20 – 

10:00 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи;  

 

гарант ОП Хоцкіна Світлана Миколаївна 

10:00 – 

10:15 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:15 – 

10:55 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

т.в.о. ректора, 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; 
гарант ОП, в.о. завідувача кафедри професійної 

та соціально-гуманітарної освіти Хоцкіна 

Світлана Миколаївна; 
методист вищої категорії навчально-

методичного відділу (сектор акредитації і 

ліцензування) Пашкова Ірина Олександрівна  

10:55 – 

11:10 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:10 – 

11:50 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП Хоцкіна Світлана Миколаївна; 

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 

викладають на ній: 

Хоцкіна Світлана Миколаївна, в.о. завідувача 

кафедри професійної та соціально-гуманітарної 

освіти; 

Сулима Тетяна Сергіївна, доцент кафедри 

професійної та соціально-гуманітарної освіти; 

Тарасова Олена Володимирівна, доцент 

кафедри професійної та соціально-гуманітарної 

освіти; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

Семеріков Сергій Олексійович, професор 

кафедри професійної та соціально-гуманітарної 

освіти; 

Ткачук Вікторія Василівна, доцент кафедри 

професійної та соціально-гуманітарної освіти; 

Купін Андрій Іванович, завкафедри 

комп'ютерних систем і мереж;  

Соколова Світлана Вікторівна, доцент 

кафедри іноземних мов;  

Кумченко Юрій Олександрович, доцент 

кафедри комп'ютерних систем і мереж; 

Сенько Антон Олександрович, старший 

викладач кафедри комп'ютерних систем і мереж; 

Завсєгдашня Ірина Валентинівна, доцент 

кафедри автоматизації, комп'ютерних наук і 

технологій  

11:50 – 

12:10 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:10 – 

12:50 

Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 

Члени експертної групи; 

магістранти, які навчаються на ОП: 

● перший рік навчання (денна форма):  

Шевченко Денис Сергійович,  

Тараненко Катерина Олександрівна,  

Бражник Марія Олександрівна,  

Семененко Євген Іванович,  

Куроп’ятников Антон Олександрович; 

● перший рік навчання (заочна форма):  

Черкаська Оксана Миколаївна; 

● другий рік навчання (денна форма):  

Тютюнник Вадим Андрійович,  

Васньова Юлія Володимирівна,  

Кудінова Олена Едуардівна,  

Малько Володимир Володимирович,  

Угорчук Яна Сергіївна; 

● другий рік навчання (заочна форма):  

Макодзьоб Тетяна Олексіївна 

12.50-

13.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13:00 – 

14:00 

Обідня перерва  

14:00–

14:10 

Підведення підсумків 

зустрічі 3, підготовка до 

зустрічі 4  

Члени експертної групи 

14:10–

14:50 

Зустріч 4 з представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

Тіщенко Олександр Сергійович, голова 

студентської ради університету;  

Петришин Олександр Олександрович, голова 

студентської профспілки університету; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

Брагін Артем Геннадійович, голова 

студентської ради факультету інформаційних 

технологій; 

Москаленко Єгор Васильович, відповідальний 

за забезпечення якості вищої освіти на 

факультеті інформаційних технологій; 

Васньова Юлія Володимирівна, член Вченої 

ради університету, член студентського 

самоврядування факультету інформаційних 

технологій; 

Манагаров Вадим Русланович, член 

студентського самоврядування факультету 

інформаційних технологій; 

Чигрин Катерина Сергіївна, член 

студентського самоврядування університету; 

Тютюнник Вадим Андрійович, член 

студентського самоврядування факультету 

інформаційних технологій 

14:50–

15:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

 

15:00–

15:30 
Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15:30–

15:40 

Підведення підсумків 

відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:40-

16-10 

Зустріч 5 з випускниками Члени експертної групи;  

випускники ОП останніх 5 років: 

Ушаткіна Світлана Олександрівна (випуск 

2020); 

Біднова Яна Сергіївна (випуск 2020); 

Кулібаба Анна Сергіївна (випуск 2020); 

Ляшенко Ольга  Сергіївна (випуск 2019); 

Радченко Вікторія Олегівна (випуск 2019); 

Бабіч Юлія Олександрівна (випуск 2017); 

Драка Вікторія Василівна (випуск 2017); 

Коновалова Аліна Сергіївна (випуск 2017). 

16:10–

16:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16:20–

17:00 

Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

процедури забезпечення якості ОП: 

Горшков Віктор Вікторович, директор 

Гірничо-електромеханічного фахового коледжу 

КНУ; 

Якушкіна Кристина Анатоліївна, заступник 

директор з навчальної роботи Криворізького 

коледжу Національної металургійної академії 

України; 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

Стойчик Тетяна Іванівна, заступник директора 

з навчально-виробничої роботи Криворізького 

професійного гірничо-технологічного ліцею, 

член Асоціації роботодавців; 

Дем’ян Ірина Павлівна, заступник директора з 

навчально-виробничої роботи Криворізького 

навчально-виробничого центру; 

Яровенко Валентина Петрівна, заступник 

директора з навчально-виробничої роботи 

Центру підготовки і перепідготовки робітничих 

кадрів №1 м. Кривий Ріг; 

Цуркан Марина Володимирівна, голова 

циклової комісії електронних дисциплін 

Гірничого фахового коледжу КНУ; 

Радченко Вікторія Олегівна, в.о. менеджера 

навчального процесу Комп’ютерної академії 

«ШАГ» 

17:00–

18:00 

Підведення підсумків  

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

День 2 -28.09.2021 р. 

08:45–

09:00 

Перевірка та налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку 

 

09:00–

09:40 

Огляд (використовуючи 

відео трансляцію) та 

обговорення питань стану 

матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОНП  

Члени експертної групи; 

гарант ОП Хоцкіна Світлана Миколаївна; 

співробітники, які задіяні в трансляції та 

коментуванні презентації матеріально-технічної 

бази: Сулима Тетяна Сергіївна, Музика Іван 

Олегович, Ушаткіна Світлана 

Олександрівна,  Тарасова Олена Володимирівна, 

Фасольняк Юрій Юрійович, Гладир Яна 

Станіславівна, Бєлінська Тетяна Василівна  

09:40–

10:00 

Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

10:00–

10:40 

Зустріч 7 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

в.о. начальника навчально-методичного відділу 

Івашура Світлана Леонтіївна;  

керівник відділу міжнародних зв’язків 

Кругленко Людмила Володимирівна;  
керівник центру забезпечення якості вищої 

освіти Тарасова Олена Володимирівна 

10:40–

11:00 

Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11:00–

11:40 

Зустріч 8 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

начальник відділу кадрів Зайцева Наталія 

Михайлівна;  
головний бухгалтер Леонова Валентина 

Борисівна; 
директор бібліотеки Баскакова Світлана 

Олегівна;  



Час Зустріч або інші активності Учасники 

керівник інформаційно-обчислювального центру 

Соломенний Олександр Володимирович; 
відповідальна за роботу АСУ ЗВО Кравченко 

Ольга Михайлівна; 
технічний секретар комісії з академічної етики 

кафедри Ушаткіна Світлана Олександрівна; 

начальник відділу охорони праці Худик Микола 

Валентинович  

11:40–

12:20 

Підведення підсумків 

зустрічі 8 та підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12:20–

13:00 
Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

гарант ОП Хоцкіна Світлана Миколаївна 

13:00–

14:00 

Обідня перерва  

14:00–

14:20 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної 

зустрічі  

Члени експертної групи 

14:20–

15:00 
Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

т.в.о. ректора, 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; 
гарант ОП Хоцкіна Світлана Миколаївна 

День 3 – 29.09.2021 р. 

09:00–

18:00 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


