
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

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

в Національному університеті "Острозька академія" 
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. 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 – (15 лютого 2022р.) 

День 1: ІD 23161, Національний університет "Острозька академія", ОП "Комп'ютерні науки" 
Час: 15 лютого 2022 09:00 
Підключитись до конференції 
https://us04web.zoom.us/j/73739348075?pwd=RlNIWnVVbkNFREl1OWRQT3Z5KzRoZz09 
Идентификатор конференции: 737 3934 8075 
Код доступа: 127102 
 

    
9:00 – 9:40 Організаційна зустріч 

з гарантом ОП 
члени експертної групи; 
гарант ОП Клебан Юрій 
Вікторович; 
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;  
гарант ОП Клебан Юрій 
Вікторович; 
керівник та/або заступники 
керівника закладу вищої освіти; 
декан  факультету/ директор 
інституту 
завідувач випускової кафедри; 
ректор – Пасічник Ігор Демидович; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи – Шевчук Дмитро 
Михайлович;  
проректор з навчально-виховної 
роботи – Каламаж Руслана 
Володимирівна;  
декан економічного факультету - 
Новоселецький Олександр 
Миколайович; 
завідувач кафедри економіко-
математичного моделювання та 
інформаційних технологій - 
Кривицька Ольга Романівна. 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

10:40 – 11:00  Підведення підсумків 
зустрічі 1 та підготовка 
до огляду матеріальної 

члени експертної групи  



бази  
11:00 – 11:40 Огляд матеріально-

технічної бази та 
засобів дистанційного 
навчання, що 
використовуються під 
час реалізації ОП 

члени експертної групи; 
гарант ОП Клебан Юрій 
Вікторович; 
відповідальні представники закладу 
вищої освіти; 
помічник ректора з 
адміністративно-господарської 
діяльності - Мельничук Наталія 
Миколаївна; 
директор Наукової бібліотеки 
(відділ інформаційних технологій та 
комп’ютерного забезпечення) - 
Коцюк Юрій Анатолійович  
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеопрезентація, 
відеоконференція 
Zoom 

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 Клебан Юрій Вікторович; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
ОП, а також викладають на цій 
програмі (щонайменше один НПП 
має бути з іншої кафедри) (до 10 
осіб); 

НПП випускової кафедри: 
- Аверкина Марина Федорівна;  
- Гаврильчик Леонід Сергійович; 
- Зубенко Ігор Ростиславович; 
- Жуковська Наталія Анатоліївна; 
- Жуковський Віктор 
Володимирович; 
- Нікітін Анатолій Володимирович; 
- Шатний Сергій Вячеславович; 
- Шевченко Галина Володимирівна. 
НПП інших кафедр: 
викладач Історії України - Близняк 
Микола Богданович; 
викладач української мови (за 
професійним спрямуванням) - 
Столяр Зоя Володимирівна 
викладач англійської мови - Бобков 
Вадим Олексійович. 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків члени експертної групи  



зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

13:00 – 14:00 Обідня перерва   
14:00 – 14:40 Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 
освіти 

члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП (до 10 осіб 
різних років навчання); 
1 курс: 
- Паша Олексій Дмитрович; 
- Гаврильчик Анастасія; 
2 курс 
- Киричок Юлія Ярославівна; 
- Степанків Софія Тарасівна; 
- Кримчук Христина Павлівна; 
3 курс 
- Пасічник Євген Сергійович; 
- Корольчук Анна Миколаївна; 
- Лобода Антоніна Олександрівна; 
4 курс 
- Цезарук Софія Юріївна 
- Калініченко Микола Олексійович 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

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 (2–3 особи від 
органу студентського 
самоврядування ЗВО, які 
відповідають за участь здобувачів 
освіти у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти; 
2–3 особи від органу студентського 
самоврядування відповідного 
структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП); 
- голова братства спудеїв НаУОА – 
Павленко Лілія Вадимівна;  
- представник колегії Братства 
спудеїв в комісії з питань якості 
освіти – Захарова Карина 
Борисівна;  
- заступник голови братства спудеїв 
НаУОА та голова фінансового 
підрозділу - Матласевич Анна 
Анатоліївна; 
- студдекан економічного 
факультету - Киричок Юлія 
Ярославівна; 

Відеоконференція 
Zoom 



- заступник студдекана 
економічного факультету з питань 
наукової діяльності - Горошко 
Наталія Сергіївна; 
- представник від економічного 
факультету в комісії з питань якості 
освіти - Товпик Дарія 
Володимирівна. 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

15:40 – 16:00 Підведення підсумків 
зустрічі 4 та підготовка 
до відкритої зустрічі 

члени експертної групи  

День 1: Відкрита зустріч – (15 лютого 2022р.) 
День 1. Відкрита зустріч: ІD 23161, Національний університет "Острозька академія", ОП 
"Комп'ютерні науки" 
Час: 15 лютого 2022 16:00 
Підключитись до конференції 
https://us04web.zoom.us/j/77564778364?pwd=WUdaNU5BRGhTREZxaHJMcExlbGZaQT09 
Ідентифікатор конференції: 775 6477 8364 
Код доступу: j3w6Wp 
 
 
16:00 – 16:40 Відкрита зустріч  

 
члени експертної групи;  
усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО); 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

16:40 – 18:00 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі та 
робота з документами 

члени експертної групи  

День 2 – (16 лютого 2022 р.) 
День 2: ІD 23161, Національний університет "Острозька академія", ОП "Комп'ютерні науки" 
Час: 16 лютого 2022 08:40 
Підключитись до конференції 
https://us04web.zoom.us/j/76833701756?pwd=eVZjTXJtVFU5Y0VvWlhKbGdmQkVwZz09 
Ідентифікатор конференції: 768 3370 1756 
Код доступу: 2ScHV9 
 

8:40 – 9:00 Зустріч 5 з гарантом 
ОП 

члени експертної групи; 
гарант ОП Клебан Юрій 
Вікторович; 
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 члени експертної групи; Відеоконференція 



підрозділами керівники або представники: 
навчального відділу; 
структурного підрозділу, 
відповідального за 
забезпечення якості освіти; 
структурних підрозділів, що 
відповідають за організаційно-
виховну роботу, культуру та 
дозвілля здобувачів освіти; 
юридичної служби; 
психологічної служби; 
- проректор з навчально-виховної 
роботи – Каламаж Руслана 
Володимирівна; 
- помічник ректора зі стратегічного 
розвитку та забезпечення якості 
освіти – Шулик Юлія Віталіївна; 
- методист вищої категорії 
навчально-методичного відділу  
Голоюх Леся Володимирівна;  
- юрисконсульт - Лотиш Тетяна 
Василівна; 
- керівник психологічної служби  
Кондратюк Вікторія Владиславівна; 
- фахівець з працевлаштування 
відділу з організації роботи зі 
студентами та випускниками  
Німець Ольга Павлівна. 
 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату  

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; 
керівники або представники: 
відділу кадрів; 
планово-фінансового відділу; 
бухгалтерії; 
інформаційно-обчислювального 
сектору; 
бібліотеки; 
приймальної комісії; 
інших сервісних підрозділів, що 
забезпечують реалізацію ОП; 
 
- помічник ректора з освітнього 
менеджменту, заступник 
відповідального секретаря 
приймальної комісії з питань вступу 
до бакалаврату та магістратури  

Відеоконференція 
Zoom 



Харчук Юлія Юріївна; 
- помічник ректора з міжнародного 
співробітництва та фандрайзингу  
Балашов Едуард Михайлович;  
- начальник відділу кадрів  Махлай 
Руслана Василівна; 
- заступник головного бухгалтера  
Марченко Антоніна Вікторівна; 
- завідувач інформаційно-
бібліографічного відділу наукової 
бібліотеки НаУОА  Денисенко 
Наталія Володимирівна; 
- керівник інформаційно-технічного 
центру - Зубенко Ігор 
Ростиславович; 
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, яких залучено до 
здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП; 
- директор ТзОВ “Ханікомб Софт” - 
Мельничук Олександр Павлович; 
- SoftServe IT Academy Mentor - 
Малаш Катерина Миколаївна; 
- .Net Developer компанії Nolt 
Technologies - Недзельський Руслан 
Зафарович; 
- директор ТОВ «Стрімлайн 
Юкрейн» - Кошулько Ірина 
Миколаївна; 
- ФОП в сфері ІТ технологій 
Красюк Богдан Віталійович; 
- керівник науки даних і аналітики 
підрозділу заборонених продуктів 
Amazon -  Грудецький Ігор 
Святославович; 
- Front-end Developer “DOODLE”, 
LLC - Місай Володимир 
Віталійович; 
- Software Engineer | Python  
“COAX Software Inc.” - Цапін 
Олександр Олександрович; 
- solution owner IPLAND - Ворощук 
Юрій Вікторович. 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 

Відеоконференція 
Zoom 



вищої освіти / Секретаріату  
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, 
гарант ОП Клебан Юрій 
Вікторович; 
керівник та/або заступники 
керівника закладу вищої освіти; 
декан  факультету/ директор 
інституту 
ректор – Пасічник Ігор Демидович; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи – Шевчук Дмитро 
Михайлович; 
декан економічного факультету - 
Новоселецький Олександр 
Миколайович; 
завідувач кафедри економіко-
математичного моделювання та 
інформаційних технологій - 
Кривицька Ольга Романівна. 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату  

Відеоконференція 
Zoom 

15:30 – 18:00 Робота з документами члени експертної групи  
День 3 – (17 лютого 2022 р.) 

9:00 – 18:00 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

члени експертної групи  

 
 

 


