
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОП «Комп’ютерні науки» першого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  

в Уманському національному університеті садівництва 
 

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 – (23 березня 2021р.) 

День 1: ІD програми 30514, Уманський національний університет садівництва, ОП Комп’ютерні 

науки 

Час: 23 березня 2021 09:00 

Підключитись до конференції 

https://us04web.zoom.us/j/76724301251?pwd=dkZnZGNJRGlPQXdRM3ZCVGFJRDdrZz09 

Ідентифікатор конференції: 767 2430 1251 

Код доступу: 2021 

 

    

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

члени експертної групи; 

гарант ОП Ліщук Роман Ігорович; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 

Zoom 

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;  

ректор університету – Непочатенко 

Олена Олександрівна 

проректор з науково-педагогічної 

роботи – Михайло Іванович 

Мальований;  

проректор з наукової та 

інноваційної діяльності – Віктор 

Петрович Карпенко; 

декан факультету економіки і 

підприємництва – Нестерчук Юлія 

Олександрівна; 

гарант ОП – Ліщук Роман Ігорович; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 

Zoom 

10:40 – 11:00  Підведення підсумків 

зустрічі 1 та підготовка 

до огляду матеріальної 

бази  

члени експертної групи  

11:00 – 11:40 Огляд матеріально-

технічної бази та 

засобів дистанційного 

члени експертної групи; 

проректор з адміністративно-

господарської роботи – Дядькун 

Відеопрезентація, 

відеоконференція 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76724301251?pwd=dkZnZGNJRGlPQXdRM3ZCVGFJRDdrZz09


навчання, що 

використовуються під 

час реалізації ОП 

Леонід Васильович 

гарант ОП Ліщук Р.І. 

 

відповідальні представники закладу 

вищої освіти; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

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 ОП Ліщук Р.І.; 

науково-педагогічні працівники: 

Кафедра інформаційних 

технологій: 

Бараненко Роман Васильович, 

Катаєва Євгенія Юріївна, Концеба 

Сергій Михайлович, Міценко 

Сергій Анатолійович, Родащук 

Галина Юріївна, Скуртол Світлана 

Дмитрівна  

Кафедра математики і фізики: 

Березовський Володимир 

Євгенійович, Ковальов Леонід 

Євгенійович. 

Кафедра української та іноземних 

мов: 

Фернос Юлія Іванівна.  

Кафедра прикладної інженерії та 

охорони праці: 

Кепко Олег Ігорович; 

 представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 

Zoom 

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 зі 

здобувачами вищої 

освіти 

члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти: 

Група 11к-кн: 

Алєксєєнко Антон, Гаркавий 

Владислав, Парубочий Вадим. 

Група 21-кн: 

Мельник Мирослав, Пірогов 

Богдан, Чередніченко В’ячеслав, 

Відеоконференція 

Zoom 



Шевченко Олександр. 

Група 21-кн: 

Журавльов Костянтин, Кравченко 

Аліна. 

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;  

представники студентського 

самоврядування: 

заступник голови РСС Уманського 

НУС – Олександр Свинарський; 

представник РСС Уманського НУС 

– Антоніна Коханова; 

представник СС факультету 

економіки і підприємництва 

Уманського НУС – Олексій 

Кісіленко;  

представник СС факультету 

економіки і підприємництва 

Уманського НУС – Таїсія Крикун;  

представник СС факультету 

економіки і підприємництва 

Уманського НУС – Андрій 

Малетич. 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 

Zoom 

15:40 – 16:00 Підведення підсумків 

зустрічі 4 та підготовка 

до відкритої зустрічі 

члени експертної групи  

День 1: Відкрита зустріч – (23 березня 2021р.) 

День 1: ІD програми 30514, Уманський національний університет садівництва, ОП Комп’ютерні 

науки 

Час: 23 березня 2021 16:00 

Підключитись до конференції 

https://us04web.zoom.us/j/73266266302?pwd=WWo0WjVPTEtUNmEyckV0NEdXQlErZz09 

Ідентифікатор конференції: 732 6626 6302 

Код доступу: 2021 

 

16:00 – 16:40 Відкрита зустріч  

 

члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО); 

представник Національного 

Відеоконференція 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73266266302?pwd=WWo0WjVPTEtUNmEyckV0NEdXQlErZz09


агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

16:40 – 18:00 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі та 

робота з документами 

члени експертної групи  

День 2 – (24 березня 2021 р.) 

День 2: ІD програми 30514, Уманський національний університет садівництва, ОП Комп’ютерні 

науки 

Час: 24березня 2021 08:30 

Підключитись до конференції 

https://us04web.zoom.us/j/74262911930?pwd=MVU5UlNFdkREd3VYM1E2ZmlzRjJkdz09 

Ідентифікатор конференції: 742 6291 1930 

Код доступу: 2021 

 

8:30 – 9:00 Зустріч 5 з гарантом 

ОП 

члени експертної групи; 

гарант ОП Ліщук Р.І.; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 

Zoom 

9:00 – 9:20 Підведення підсумків 

зустрічі 5 та підготовка 

до зустрічі 6 

члени експертної групи  

9:20 – 10:00 Зустріч 6 із сервісними 

підрозділами 

члени експертної групи; 

завідувач навчального відділу – 

Іванова Наталія Анатоліївна; 

завідувач відділу моніторингу 

якості освіти – Пітель Ніна 

Якимівна; 

завідувач Центру культури і 

виховання студентів – Паєвський 

Петро Борисович; 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції – 

Машковська Людмила 

Володимирівна; 

практичний психолог психологічної 

служби університету «Довіра» – 

Мазуренко Валентина Дмитрівна; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату  

Відеоконференція 

Zoom 

10:00 – 10:30 Підведення підсумків 

зустрічі 6 та підготовка 

до зустрічі 7 

члени експертної групи   

10:30 – 11:10 Зустріч 7 із сервісними 

підрозділами 

члени експертної групи; 

начальник відділу кадрів – Косенко 

Світлана Володимирівна; 

головний бухгалтер – Лиса Наталія 

Відеоконференція 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74262911930?pwd=MVU5UlNFdkREd3VYM1E2ZmlzRjJkdz09


Володимирівна; 

завідувач бібліотеки – Кравченко 

Тетяна Олександрівна; 

директор Центру міжнародної 

освіти та співпраці – Рибчак Віталій 

Іванович. 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

11:10 – 11:30 Підведення підсумків 

зустрічі 7 та підготовка 

до зустрічі 8 

члени експертної групи  

11:30 – 12:10 Зустріч 8 із зовнішніми 

стейкхолдерами 

члени експертної групи; 

представники зовнішніх 

стейкхолдерів: 

керівник ІТ-відділу ПрАТ 

«Технолог» – Коваленко Олександр 

Михайлович; 

директор компанії «К-Сервіс» – 

Угольков Володимир 

Олександрович; 

начальник інформаційно-

обчислювального центру – 

Миколайчук Ярослав Леонідович; 

фізична особа-підприємець, ВПЦ 

«Візаві» – Сочінський Микола 

Миколайович. 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату  

Відеоконференція 

Zoom 

12:10 – 12:30 Підведення зустрічі 8 та 

підготовка до резервної 

зустрічі 

  

12:30 – 13:00 Резервна зустріч / 

робота з документами 

члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 

Zoom 

13:00 – 14:00 Обідня перерва   

14:00 – 14:30 Робота з документами члени експертної групи  

14:30 – 15:00 Підготовка до 

фінальної зустрічі 

  

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

ректор університету – Непочатенко 

Олена Олександрівна 

проректор з науково-педагогічної 

роботи – Михайло Іванович 

Відеоконференція 

Zoom 



Мальований;  

проректор з наукової та 

інноваційної діяльності – Віктор 

Петрович Карпенко; 

декан факультету економіки і 

підприємництва – Нестерчук Юлія 

Олександрівна; 

гарант ОП – Ліщук Роман Ігорович; 

представник Національного 

агентства забезпечення якості 

вищої освіти / Секретаріату  

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

День 3 – (25 березня 2021 р.) 

9:00 – 18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

члени експертної групи  

 
 

 


