
 
 

 

 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми  
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» за справою № 809/АС-20  
у Криворізькому національному університеті  із використанням технічних засобів 

відеозв’язку з 03грудня по 05грудня 2020 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми у Криворізькому 
національному університеті (далі КНУ), а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як дляКНУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 
можливі лише за згодою як експертної групи, так і КНУ. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводятьсяу форматі 
відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку.Узгоджена програма 
відеоконференцій 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. КНУна час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі із 

учасниками фокус груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM.  
2.2. Внутрішні онлайнзустрічіекспертноїгрупиєзакритими;крімвипадків,колице 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники КНУта інші особи.  
2.3.КНУзабезпечуєонлайнприсутністьосіб,визначенихурозкладіонлайнвізитудля кожної 

онлайн зустрічі, у погоджений час. Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 
розкладу.  

2.4.У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 
може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційноїекспертизи. Експертна група повідомляє про цеКНУу розумні 
строки; КНУмає вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 
зустрічі.  

2.5. Урозкладіонлайнвізитупередбаченовідкритузустріч.КНУзобов’язанийзавчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньо-науковою програмою 
про дату та час проведення такої зустрічі.  

2.6. КНУнадає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.7.Контактною особоювідКНУзусіхпитань,пов’язанихзакредитаціюосвітньо- наукової 
програми, є гарант цієї програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.8.Акредитаційнаекспертизапроводитьсяувигляді відео конференцій задопомогою 
програмиZOOM.Керівникекспертноїгрупивідповідальнийзавідеозаписиусіхзустрічей,якіє 
обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



 
 

 
 

Час Онлайн зустрічі або 
інші активності 

Учасники Вид роботи 
(технічного 

забезпечення) 
День 1 – 03.12.2020 

8.45-
9.00 

Організаційна 
нарада.  
Перевірка  технічних  
засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

09.00–  
09.30 

Організаційна  
зустріч з гарантом 
ОНП 

Члени експертної групи; гарант ОНП 
Моркун Володимир Станіславович 

відео-  
конференція 

09.30–  
10.00 

Підготовка до зустрічі 
1 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

10.00–  
10.30 

Зустріч 1 з ректором 
та проректорами КНУ 

Члени експертної групи; гарант ОНП;  
ректор КНУ – д.т.н., професор Ступнік 
Микола Іванович;  
проректор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи КНУ – к.т.н., доцент Чубаров 
Владислав Анатолійович;  
проректор з наукової роботи КНУ, гарант ОП – 
д.т.н., професор Моркун Володимир 
Станіславович;  
проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи – к.е.н., доцент Кашубіна Юлія 
Богданівна 

відео-  
конференція 

10.30–  
11.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

11.00–  
11.40 

Зустріч 2 з  
академічним 
персоналом ОНП 
«Автоматизація та 
комп’ютерно-
інтегровані 
технології» 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за  зміст ОНП,  а 
також викладають на цій програмі (5–7 осіб): 
проф.Моркун Наталя Володимирівна; 
проф. Семеріков Сергій Олексійович; 
доц. Рубан Сергій Анатолійович; 
доц. Тронь Віталій Валерійович; 
доц. Тиханський Михайло Петрович; 
доц. Маринич Іван Анатолійович; 
доц. Завсєгдашня Ірина Валентинівна. 
 

відео-  
конференція 

11.40–  
12.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3  

Члени експертної групи   відео-  
конференція 

12.00–  
12.40 

Зустріч 3 
зпредставниками Ради 
молодих вчених 

Представники Ради молодих вчених (3–4 з 
числа здобувачів): 
голова Ради молодих вчених КНУ: 

відео-  
конференція 



 
 

Паламар АльонаЮріївна; 
члени Ради молодих вчених: 

Григор'єв Юліан Ігорович, к.т.н., 
ст. викладач каф. відкритих гірничих робіт, 
заступник декана гірничо-металургійного 
факультету; 
Кравцова Даря Юріївнаканд.фіз.-мат. 
наук, ст. викл. кафедри технології 
машинобудування; 

члени Ради молодих вчених (здобувачі): 
Шепеленко Марія Іванівна,  
133 - Галузеве машинобудування, 4 курс;  
Вільгельм Марина Миколаївна,  
184 – Гірництво, 1 курс; 
Соколенко Марина Олександрівна,  
051 – Економіка, 1 курс. 

12.40– 
13.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи   відео-  
конференція 

13.00–
14.00 

Обідня перерва Члени експертної групи  

14.00–  
14.40 
14.40– 
15.20 

Зустріч 4 зі 
здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи;  
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 
(1–2 особи з кожного року навчання, серед 
яких здобувачі денної та заочної форм 
навчання; до 7 осіб): 
1-й курс –Зеленський Аркадій 
Анатолійович,Зимогляд Вадим 
Сергійович; 
2-й курс –Кравченко Ольга Михайлівна, 
Рябчина Любов Сергіївна, Саяпін Вадим 
Геннадійович; 
3-й курс – відсутні; 
4-й курс –Грамм Олександр 
Олександрович;Івченко Родіон 
Анатолійович. 

відео-  
конференція 

15.20–  
15.40 

Підведення підсумків 
зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи   відео-  
конференція 

15.40–  
16.20 

Зустріч 5 з науковими 
керівниками 
аспірантів 

Члени експертної групи;  
особи, що здійснюють наукове керівництво 
аспірантами (до 5 осіб): 
проф.Моркун Володимир Станіславович; 
проф. Купін Андрій Іванович; 
доц. Рубан Сергій Анатолійович; 
доц. Тронь Віталій Валерійович; 
доц. Кузнєцов Денис Іванович. 
 

відео-  
конференція 



 
 

16.20–  
16.40 

Підведення підсумків 
зустрічі 6 

Члени експертної групи   відео-  
конференція 

16.40–  
17.20 

Зустріч 2 з  
роботодавцями 
та випускниками 

Члени експертної групи; представники 
роботодавців (до 5 осіб), які зацікавлені у 
випускниках за ОНП, що акредитується, та 
залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП; випускники ОНП: 
 ПРаТ «Північний ГЗК» (Метінвест 

Холдинг), Нетикша Андрій 
Михайлович, начальник відділу 
автоматизації; 

 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», 
Бойченко Олександр 
Володимирович, начальник управління з 
технічного обслуговування засобів АСУТП 
і мехатронних систем сталеплавильного і 
прокатного департаментів Департаменту 
автоматизації технологічних процесів; 

 ДПІ «Кривбаспроект», Григор’єв Ігор 
Євгенійович, к.т.н,  заступник директора 
з економіки та розвитку; 

 ТОВ «АПИС Холдинг», Богатирьов 
Андрій Леонідович, директор з 
інвестування у проекти розвитку та 
стартапи; 

 ГК "ReardenGroup", Брасло Олена 
Миколаївна,заступник генерального 
директора. 

випускники аспірантури: 
 декан факультету інформаційних 

технологій, канд.тех.наук, доцентМузика 
Іван Олегович; 

 в.о. декана механіко-машинобудівного 
факультету, канд.тех.наук, доцент 
ПікільнякАндрій Валерійович; 

 завідувач кафедри радіотехніки та 
електромеханіки ВСП «Криворізький 
фаховий коледж НАУ» канд.тех.наук, 
доцент Цвіркун Сергій Леонідович; 

 в.о. завідувача кафедри розробки 
програмного забезпечення Комп'ютерної 
Академії ШАГ (Кривий Ріг) 
канд.тех.наукХарламенко Вадим 
Юрійович; 

 завідувач кафедри електропостачання та 
енергетичного менеджменту канд.тех.наук, 
доцентМихайленко Олексій 
Юрійович; 

 Митрофанов Олександр 

відео-  
конференція 



 
 

В’ячеславович. 
17.20–  
17.40 

Підведення підсумків 
зустрічі 6 

Члени експертної групи   відео-  
конференція 

17.40–  
18.00 

Робота з документами Члени експертної групи, гарант ОНП   Надаються 
коректні 
посилання (файли 
в модулі запитів 
Національного 
агентства, або 
надсилаються на 
електронну 
пошту) 

День 2 – 04.12.2020 
09.00–  
09.30 

Ознайомлення з  
матеріальною базою, 
що використовується 
під час реалізації ОНП  

Члени експертної групи; 
гарант ОНПпроф.Моркун Володимир 
Станіславович; 
інші залучені до демонстрації матеріально-
технічної бази представники ЗВО: 
завідувач кафедри автоматизації, 
комп'ютерних наук і технологій: 
Моркун Наталя Володимирівна; 
викладачі кафедри автоматизації, 
комп'ютерних наук і технологій: 
доц. Рубан Сергій Анатолійович; 
доц. Тронь Віталій Валерійович; 
доц. Савицький Олександр Іванович; 
начальник інформаційно-обчислювального 
центру:    Соломенний Олександр 
Володимирович. 
 

Фото-, відео-
матеріали, он-
лайн 
демонстрація 

09.30–  
10.00 

Підведення  підсумків 
ознайомлення  та  
підготовка  до  
зустрічі 7  

Члени експертної групи відео-  
конференція 

10.00–  
10.40 
10.40– 
11.00 

Зустріч 7 із  
адміністративним 
персоналом та з 
представниками  
допоміжних  
структурних 
підрозділів 

Члени експертної групи;   
Керівник центру забезпечення якості вищої 
освіти: 
к.п.н., доцент Тарасова Олена 
Володимирівна; 
Начальник відділуміжнародних зв’язків: 
Кругленко Людмила Володимирівна; 
В. о. завідувача навчального-методичного 
відділу: 
Івашура Світлана Леонтіївна; 
Начальник науково-дослідної частини: 
д.т.н., доцент Бровко Дмитро 
Вікторович; 

відео-  
конференція 



 
 

Директор бібліотеки: 
Баскакова Світлана Олегівна; 
Завідувачвідділу докторантури та 
аспірантури:к.т.н, доцент Грищенко 
Світлана Миколаївна; 
Начальник відділу кадрів: 
Зайцева Наталя Михайлівна 
Головний бухгалтер: 
   Леонова Ірина Борисівна; 
Начальник центру сприяння працевлашту-
ванню студентів і випускників:  
Дель-Гранде НаталіяОпанасівна; 
Представник, який відповідає за організацію 
дистанційного навчання: 
проректор з науково-педагогічної та навчальної 
роботи КНУк.т.н., доцент Чубаров 
Владислав Анатолійович. 
 

11.00–  
11.20 

Підведення підсумків 
зустрічі 7 і підготовка 
до резервної зустрічі 
 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

11.20–  
12.00 

Резервна зустріч Члени експертної групи, особи, додатково 
запрошені на резервну зустріч 

відео-  
конференція 

12.00–  
12.20 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі та 
підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

12.20– 
13.00 

Відкрита зустріч Члени експертної групи, усі бажаючі (крім 
гаранта ОНП та представників адміністрації 
КНУ) 

відео-  
конференція 

13.00–
14.00 

Обідня перерва   Члени експертної групи    

14.00–  
14.30 

Підведення підсумків  
відкритої зустрічі і 
підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

14.30–  
15.00 

Фінальна зустріч   Члени експертної групи, керівництво КНУ, 
гарант ОНП  

відео-  
конференція 

15.00–  
16.00 

Робота з документами Члени експертної групи, гарант ОНП  Надаються 
коректні 
посилання (файли 
в модулі запитів 
Національного 
агентства, або 
надсилаються на 
електронну пошту) 



 
 

 
День 3 – 05.12.2020 

09.00–  
18.00 

«День суджень» –  
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи відео-  
конференція 

 
 
 

 
 


