
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

ОНП «Комп’ютерна інженерія» третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за 
спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія»  

у Інституті проблем реєстрації інформації Національної академії наук України 
у період 17-19.01.2022 р. у віддаленому (дистанційному) режимі  

 

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

2.2. 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. 

2.3. 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.  

2.4. 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. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно із використанням технічних 
засобів відеозв’язку.  



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 17.01.2022 

09.00
–09.45 

Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Члени експертної групи: 
Говорущенко Т.О., 
Журавська І.М., 
Матющенко О.Г.;  
гарант ОП «Комп’ютерна 
інженерія» Крючин Андрій 
Андрійович 

09.45–
10.00 

Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–
10.45 

Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 
 
Директор Інституту проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії наук 
України академік НАН України 
Петров Вячеслав 
Васильович 
 
заступник директора з наукової 
роботи Інституту проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії наук 
України д.т.н., проф. Додонов 
Олександр Георгійович 
 
заступник директора з наукової 
роботи Інституту проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії наук 
України, член-кореспондент 
НАН України гарант ОП 
«Комп’ютерна інженерія» 
Крючин Андрій Андрійович 
 
учений секретар Інституту 
проблем реєстрації інформації 



Національної академії наук 
України к.т.н. Шанойло Семен 
Михайлович 

10.45–
11.00 

Підведення підсумків зустрічі 1, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–
11.45 

Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
 
науково-педагогічні працівники 
(не більше 10 осіб), що: 
- безпосередньо відповідають за 
зміст ОП: д.т.н. Лапчук 
Анатолій Степанович 
к.т.н. Бріцький Олександр 
Ігоревич 
к.т.н. Беляк Євген 
Вячеславович 
к.т.н. Балагура Ірина 
Варіївна, 
 д.т.н. Ланде Дмитро 
Володимирович, к.т.н. 
Горбов Іван Васильович 
 
– керівник та члени проектної 
групи: 
Крючин Андрій Андрійович, 
Лапчук Анатолій 
Степанович 
Беляк Євген Вячеславович 
 
- науковий керівник аспіранта: 
д.т.н. Лапчук Анатолій 
Степанович 

11.45–
12.00 

Підведення підсумків зустрічі 2, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00–
13.00 

 
Обідня перерва 
 

13.00–
14.00 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти (із презентацією результатів наукових 
досліджень здобувача) 

Члени експертної групи; 
аспірант: Клюєва Тетяна 
Володимирівна 



14.00–
14.15 

Підведення підсумків зустрічі 3, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і підготовка до 
зустрічі 4 
 

Члени експертної групи 

14.15–
14.45 

Зустріч 4 з представниками Ради молодих учених 

Члени експертної групи; 
 
голова ради молодих вчених 
 к.т.н.,с.н.с. Андрійчук Олег 
Валентинович 
 
секретар ради молодих вчених 
Дмитренко Олег 
Олександрович 
 
член ради молодих вчених 
к.т.н., с.н.с. Балагура Ірина 
Валеріївна 

14.45–
15.00 

Підведення підсумків зустрічі 4, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–
15.30 

Відкрита зустріч 
 
Тема: Відкрита зустріч з експертами: ID 51724 Інститут проблем реєстрації 
інформації Національної академії наук України, ОНП "Комп’ютерна інженерія" 
 
https://us02web.zoom.us/j/83140422048?pwd=S0Q0aWJnUkl4WW14ZnhMaUlvQlZIZ
z09   
Ідентифікатор конференції: 831 4042 2048 
Код доступу: 2021 

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

15.30-
15.45 

Підведення підсумків відкритої зустрічі, робоча нарада ЕГ, технічна перерва і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.45-
16.15 

Зустріч 5 з представниками роботодавців 
 

Члени експертної групи; 
 
Роботодавці, залучені до 
освітнього процесу та до 
перегляду ОНП: 
1. Д.т.н., проф., член-
кореспондент НАН України . 
Лихоліт Микола Іванович 
Директор, головний 
конструктор Казенного 

https://us02web.zoom.us/j/83140422048?pwd=S0Q0aWJnUkl4WW14ZnhMaUlvQlZIZz09
https://us02web.zoom.us/j/83140422048?pwd=S0Q0aWJnUkl4WW14ZnhMaUlvQlZIZz09


підприємства спеціального 
приладобудування "Арсенал" 

2.Д.т.н.,проф. Мінцер Озар 
Петрович. Завідувач кафедрою 
медичної інформатики 
Національного університету 
охорони здоров'я України імені 
П. Л. Шупика 

3. Д.т.н.,проф. Погорілий 
Сергій Демянович. Професор 
кафедри комп’ютерної інженерії 
факультету радіофізики, 
електроніки та комп’ютерних 
систем Київського національного 
університету ім. Тараса 
Шевченка 

4. Д.т.н.,проф. Міца Олександр 
Володимирович  доктор 
технічних наук, завідувач 
кафедри інформаційних 
управляючих систем та 
технологій Ужгородського 
національного університету 

5. К.т.н.  Чолишкіна Ольга 
Геннадіївна,Директор  Інститу
ту комп’ютерно-інформаційних 
технологій та 
дизайну . Міжрегіональна 
Академія управління персоналом 

16.15-
17.00 

Підведення підсумків зустрічі 5. Робоча нарада ЕГ. Підведення підсумків  
Дня 1. 

Члени експертної групи 

День 2 – 18.01.2022 

09.00-
10.00 

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

Члени експертної групи; 
 
гарант ОП «Комп’ютерна 
інженерія» Крючин Андрій 
Андрійович 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


інші залучені особи: 
д.т.н. Лапчук Анатолій 
Степанович 
к.т.н. Бріцький Олександр 
Ігоревич 
к.т.н. Беляк Євген 
Вячеславович 

10.00–
10.15 

Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази. Робоча нарада ЕГ. 
Підготовка до зустрічі 6. Технічна перерва 

Члени експертної групи 

10.15 – 
10.45 

Зустріч 6 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи; 
 
представник відділу 
внутрішнього  забезпечення 
якості освіти  
 к.т.н. Беляк Євген 
Вячеславович 
 
представник відділу міжнародних 
зв’язків д.т.н. Лапчук Анатолій 
Степанович (керівник 
виконаних міжнародних проєктів) 
 
представник наукової бібліотеки, 
спеціаліст з наукометрії та роботи 
з базами даних наукової 
інформації к.т.н., с.н.с. 
Балагура Ірина Валеріївна) 
 
завідувач аспірантури 
Тараненко Надія Іванівна 

10.45 
– 

11.00 

Підведення підсумків зустрічі 6, робоча нарада і підготовка до зустрічі 7, технічна 
перерва 

Члени експертної групи 

11.00 
– 11.30 

Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами Члени експертної групи 
 
представник відділу кадрів  
Кравченко Ніна Іванівна 
 
представник планово-
фінансового відділу  



завідувач ПВВ Полєжаєва 
Валентина Семенівна 
 
представник відділу, 
відповідального за 
комп’ютеризацію та ІТ 
Гайдамакін Олександр 
Володимирович  
  

11.30–
12.00 

Підведення підсумків зустрічі 7, робоча нарада ЕГ, технічна перерва Члени експертної групи 

12.00–
13.00 

Обідня перерва 
 
 

 

13.00-
16.00 

Опрацювання документів. 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, технічна перерва 

Члени експертної групи 

17.00-
17.30 

Фінальний брифінг 

Члени експертної групи; 
 
Директор Інституту проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії наук 
України академік НАН України 
Петров Вячеслав 
Васильович 
 
заступник директора з наукової 
роботи Інституту проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії наук 
України д.т.н., проф.Додонов 
Олександр Георгийович 
 
учений секретар Інституту 
проблем реєстрації інформації 



Національної академії наук 
України к.т.н. Шанойло Семен 
Михайлович 
 
заступник директора з наукової 
роботи Інституту проблем 
реєстрації інформації 
Національної академії наук 

України, член-кореспондент 
НАН України гарант ОП 
«Комп’ютерна інженерія» 
Крючин Андрій Андрійович 

17.30–
18.00 

Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи 

День 3 – 19.01.2022 
10.00–
18.00 

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

Члени експертної групи 

 
 


