ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «124 Системний аналіз»
освітньої програми «Системний аналіз» ( ІD у ЄДЕБО 1184) за першим рівнем вищої освіти (справа №541/АС-21) у
ЗВО “Київський національний університет імені Тараса Шевченка”
з 30 березня по 01 квітня 2021 року
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 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 програми для кожної зустрічі, із використанням технічних засобів відеозв’язку 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 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 передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку.
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 із використанням технічних засобів відеозв’язку. Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку
записуються керівником (членом) експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти.

3.

Розклад роботи експертної групи

ДЕНЬ 1 - 30.03.2021 року
Час

Місце проведення

9.00-9.10

Відеоконференція

9.10-9.50

Відеоконференція

9.50-10.00

Відеоконференція

10.00-10.40 Відеоконференція

10.40-11.00 Відеоконференція

11.00-12.00 Відеоконференція

Найменування заходу
Комунікація учасників експертної групи,
Підготовка до зустрічі №1
Зустріч №1 з гарантом ОП

Учасники
Члени експертної групи
Члени експертної групи,
гарант ОП Шарапов Михайло Михайлович.

Підведення підсумків зустрічі №1. Підготовка
Члени експертної групи
до зустрічі №2
Члени експертної групи;
гарант ОП Шарапов Михайло Михайлович;
Проректор з науково-педагогічної роботи Бугров
Зустріч №2 з керівником ЗВО та
Володимир Анатолійович,
менеджментом ЗВО
керівник підрозділу у якому реалізуються ОП – декан
факультет комп’ютерних наук та кібернетики Анісімов
Анатолій Васильович
Підведення підсумків зустрічі №2. Підготовка
Члени експертної групи
до зустрічі №3
Члени експертної групи;
гарант ОП Шарапов Михайло Михайлович;
науково-педагогічний
персонал,
що
безпосередньо
Зустріч №3 з академічним персоналом
відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій
програмі (не більше 10 осіб): Лебєдєв Євген Олександрович,
Наконечний Олександр Григорович, Мащенко Сергій

Олегович, Розора Ірина Василівна, Івохін Євген Вікторович,
Нікітченко Микола Степанович, Чечельницький Олександр
Анатолійович, Зінько Петро Миколайович, Проскурін
Данило Павлович, Анікушин Андрій Валерійович, Шевчук
Юлія Михайлівна (голова ради молодих вчених).
12.00-12.10 Відеоконференція

Підведення підсумків зустрічі №3. Підготовка
до зустрічі №4

12.10-13.30 Відеоконференція

Зустріч №4 зі здобувачами вищої освіти

13.30-13.40 Відеоконференція
13.40-14.40
14.40-14.50 Відеоконференція

Підведення підсумків зустрічі №4.
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі №5

14.50-15.20

Відеоконференція

15.20-15.30 Відеоконференція
15.30-16.30 Відеоконференція

Зустріч №5 з представниками студентського
самоврядування

Члени експертної групи
Члени експертної групи,
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (2-3 здобувачі
з кожного року навчання, з 1 курсу студент-іноземець):
Джафаров Расім (1 курс), Мацицький Артем (1 курс), Соболева
Єлизавета (1курс), Муравйова Марія (1 курс), Ковальчук Оксана
(2 курс), Соколова Тетяна (2 курс), Плющ Дарія (3 курс), Лазарєв
Ігор (3 курс), Шарапа Вікторія (3 курс), Моцик Софія (3 курс),
Вергунова Ірина (3 курс), Опанасенко Еліна (4 курс), Чудік
Тетяна (4 курс), Гетьман Юлія (4 курс), Лесів Леся (4 курс).
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Секретар СПУ Гаргола Ольга,
голова юридичного департаменту СПУ Мельников Даніїл,
голова студ.парламенту факультету Щербак Денис,
голова проф.бюро студентів факультету, член науковометодичної комісії факультету Курдельчук Тетяна,
член студ.парламенту, член науково-методичної комісії
факультету Стречень Матвій,
член студ.парламенту факультету Білоножко Аліна,
член студ.парламенту факультету Новицька Анна,
член студ.парламенту факультету Чудік Тетяна

Підведення підсумків зустрічі №5. Підготовка
до зустрічі №6

Члени експертної групи

Зустріч №6 з адміністративним персоналом

Члени експертної групи;
керівник сектору моніторингу якості освіти Щеглюк Дарія
Василівна;

директор Науково-методичного центру організації
навчального процесу Гожик Андрій Петрович;
керівник відділу міжнародного співробітництва Кравченко
Андрій Олександрович;
відповідальний секретар приймальної комісії Креневич
Андрій Павлович,
представник навчально-організаційної групи по
забезпеченню навч.процесу деканату ФКНК Негрій
Світлана Анатоліївна
керівник сектору працевлаштування Степанець Інна
Олександрівна
16.30-16.40 Відеоконференція

Підведення підсумків зустрічі №6. Підготовка
до наступної зустрічі

16.40-17.40 Відеоконференція

Відкрита зустріч

17.40-18.00 Відеоконференція

Підведення підсумків відкритої зустрічі

Члени експертної групи
Члени експертної групи, всі охочі учасники освітнього
процесу, окрім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО
Члени експертної групи

ДЕНЬ 2 – 31.03. 2021р.
Час
8.45-9.00

Місце проведення
Відеоконференція

9.00-10.00

Відеоконференція

10.00-10.15

Відеоконференція

Найменування заходу
Комунікація учасників експертної групи
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що
використовується під час реалізації ОП
(навчальних аудиторій, лабораторій тощо;
бібліотеки; спеціального обладнання; соціальної
інфраструктури (гуртожитки, спортивна база
тощо).
Підведення підсумків огляду матеріальнотехнічної бази та науково-методичного
забезпечення ОП. Підготовка до зустрічі №7.

Учасники
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
гарант ОП Шарапов Михайло Михайлович;
Заступник декана факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Кашпур Олена Федорівна

Члени експертної групи

10.15-11.15

Відеоконференція

Зустріч №7 з роботодавцями

Члени експертної групи,
Віктор Миколайович Волохов, Директор ТОВ "МККУмережі" (LTD UiccNet),
Ольга Сергіївна Курна координаторка співпраці з
університетами в м. Київ, компанія GlobalLodgic,
Олександр Миколайович Хіміч
заст. директора ін-ту
кібернетики НАНУ,
Андрій Олегович Ковальчук, R&D Institute Ukraine
Samsung,
Сергій Володимирович Демиденко - інженер Data Science ІТкомпанії Kitsoft,
Катерина Костянтинівна Красовська – головний менеджер з
розвитку програм, бізнес аналітик АТ Райффайзен Банк
Аваль
Василь Васильович Крутов, віце-президент Українського
союзу промисловців і підприємців

11.15-11.30

Відеоконференція

Підведення підсумків зустрічі №7. Підготовка до
зустрічі №8.

Члени експертної групи

11.30-12.10

Відеоконференція

Зустріч №8 із допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами

Члени експертної групи;
начальник відділу кадрів Іванченко Олексій Геннадійович;
заступник декана факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Кашпур Олена Федорівна,
начальник інформаційно-обчислювального центру Бойко
Юрій Володимирович

12.10-12.30

Відеоконференція

Підведення підсумків зустрічі №8. Підготовка до
зустрічі №9.

Члени експертної групи
Члени експертної групи;

12.30-13.10

Відеоконференція

13.10-13.20 Відеоконференція

Зустріч №9 із допоміжними (сервісними)
структурними підрозділами

Підведення підсумків зустрічі №9

керівник психологічної служби Бояршинова Катерина
Іванівна
директор наукової бібліотеки імені М. М. Максимовича
Сербін Олег Олегович;
заступник головного бухгалтера Малеча Галина Павлівна;
заступник декана факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Кашпур Олена Федорівна
Члени експертної групи

13.20-14.20
14.20-14.30 Відеоконференція

Обідня перерва
Підготовка до наступної зустрічі

14.30-15.30 Відеоконференція

Резервна зустріч за необхідністю

15.30-16.00 Відеоконференція

Підведення підсумків резервної зустрічі

16.00-16.40 Відеоконференція

Фінальна зустріч. Підведення попередніх
підсумків із представниками ЗВО

16.40-17.00 Відеоконференція

Підведення підсумків

Члени експертної групи
Члени експертної групи, особи додатково запрошені на
резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
гарант ОП Шарапов Михайло Михайлович;
Проректор з науково-педагогічної роботи Бугров
Володимир Анатолійович,
керівник підрозділу у якому реалізуються ОП – декан
факультет комп’ютерних наук та кібернетики Анісімов
Анатолій Васильович.
Члени експертної групи

ДЕНЬ 3 – 01.04. 2021
Час
9.00-17.00

Місце проведення
Відеоконференція

Найменування заходу
Підсумкова закрита зустріч експертної групи

Учасники
Члени експертної групи

