
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  
ОПП «Комп'ютерні науки в техніці, бізнесі та медицині»  

другого рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»  
у Донбаській державній машинобудівній академії 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 
 

 

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 on-line 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, on-line 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 з використанням технічних 
засобів відеозв’язку. 

.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

 
День 1 – 26.10.2020 

 

10.00–10.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП 

Члени експертної групи: Олійник Андрій 
Олександрович, Моркун Наталя Володимирівна; 
Прокопенко Катерина Сергіївна 
гарант ОП: Сагайда Павло Іванович 

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 1 
Члени експертної групи 
 

11.00–11.30 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 
В.о. ректора ДДМА - Ковальов Віктор Дмитрович; 
та/або перший проректор, проректор з науково-
педагогічної, навчальної та методичної роботи - 
Фесенко Анатолій Миколайович; 
проректор з наукової роботи, управління розвитком та 
міжнародних зв’язків - Турчанін Михайло 
Анатолійович 
декан факультету автоматизації машинобудування й 
інформаційних технологій - Подлєсний Сергій 
Володимирович; 
завідувач кафедри комп’ютерних інформаційний 
технологій - Тарасов Олександр Федорович; 
гарант ОП - Сагайда Павло Іванович  

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 2 з академічним персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП - Сагайда Павло Іванович;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст ОП та викладають на цій 
програмі: Тарасов Олександр Федорович, Грибков 
Едуард Петрович, Сташкевич Ігор Ігорович, Алтухов 
Олександр Валерійович, Васильєва Людмила 
Володимирівна, Гетьман Ірина Анатоліївна, Богданова 
Ліна Михайлівна, Михеєнко Денис Юрійович, Добряк 
Сергій Костянтинович, Коротенко Євген Дмитрович 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 2 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, які навчаються на ОП 
Грищенко Олександр Сергійович (1-й курс, денна 
форма), Несен Єлизавета Миколаївна (1-й курс, денна 
форма), Попутько Микита Олександрович (1-й курс, 
денна форма), Копецький Ярослав Рамзілович (2-й 
курс, денна форма), Семіошко Олександр 
Олександрович (2-й курс, денна форма), Хорунжий 
Ілля Володимирович (2-й курс, денна форма), Кайдан 
Віктор Петрович (2-й курс, заочна форма), Кобалія 
Ілля Фрідонович (2-й курс, заочна форма) 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

15.00–15.30 
Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування та наукового товариства 

Члени експертної групи; 
Голова ради студентського самоврядування ДДМА  
(РСС ДДМА) - Грищенко Олександр; 
заступник голови РСС ДДМА – Лапченкова Анастасія; 
секретар ЗСС ДДМА – Рассошенко Аліна; 
голова ради студентського самоврядування факультету 
автоматизації машинобудування й інформаційних 
технологій – Тертишна Аліна; 
голова ради молодих вчених ДДМА, голова Донецької 
обласної молодіжної ради - Дзержинська Ольга 
Віталіївна 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

16.00–16.30 Зустріч 5 з представниками роботодавців 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснен-
ня процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. 
ТОВ «Солвежен» - директор Третяков Данило 
Юрійович; 
ПрАТ «НКМЗ», начальник відділу інформаційних 
систем забезпечення управління - Віншу Роман 
Анатолійович та/або заст. головного інженера - 
Мірошниченко Олександр Вікторович; 
ТОВ «Кварт-Софт», директор по персоналу - 
Борисенко Марина Анатоліївна; 
ТОВ «ІТ-2.0», директор - Щербінін Володимир 
Георгійович; 
ТОВ «AlterEgo», директор - Вінников Максим 
Олександрович; 
КНП «Станція переливання крові м. Краматорськ» 



медичний директор - Чернишов Олексій Анатолійович  
16.30-16.40 Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи 

16.40-17.10 Зустріч 6 з випускниками ОП 

Члени експертної групи 
Випускники ОП: 
Граченко Євгеній Андрійович, Полшенцев Богдан 
Володимирович, Солоніна Карина Антонівна, Мадатян 
Ізабелла Мігрдатівна, Кулинич Вадим Олександрович, 
Соколов Олексій Андрійович 

17.10-17.20 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

17.20-17.50 Відкрита зустріч 
Члени експертної групи 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

17.50-18.00 
Підведення підсумків відкритої зустрічі.  
Підведення підсумків Дня 1. 

Члени експертної групи 

День 2 – 27.10.2020 

10.00-10.40 Зустріч 7 із адміністративним персоналом 

Члени експертної групи;  
завідувач відділу забезпечення якості освіти - 
Задорожня Інна Миколаївна; 
відповідальний за академічну доброчесність - 
Подлєсний Сергій Володимирович; 
начальник навчального відділу - Сушко Валентина 
Миколаївна; або заст. начальника навчального відділу 
- Герасимов Андрій Анатолійович; 
проректор з наукової роботи, управління розвитком та 
міжнародних зв’язків - Турчанін Михайло 
Анатолійович; 
завідувач інформаційно-обчислювального центру - 
Купрікова Анна Вікторівна; 
завідувач відділу технічних засобів навчання - Срибнік 
Михайло Володимирович; 
завідувач відділу кадрів - Грачева Ельвіра Вікторівна; 
головний бухгалтер - Цюпа Інна Анатоліївна 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 7. Члени експертної групи 

11.00 – 11.30 
Огляд матеріально-технічної бази, що використовується 
під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Сагайда Павло Іванович; 
інші залучені до демонстрації матеріально-технічної 
бази представники ЗВО 
Алтухов Олександр Валерійович, Грибков Едуард 



Петрович, Срибнік Михайло Володимирович, Добряк 
Сергій Костянтинович, Михеєнко Денис Юрійович; 

11.30 – 12.00 
Підведення підсумків огляду матеріально-технічної бази і 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.30 
Резервна зустріч (за потреби) / Робота з документацією 
освітньої програми 

Члени експертної групи 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

12.30–13.00 
Підведення підсумків резервної зустрічі, робоча нарада ЕГ 
та підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва 

14.00–14.30 Фінальний брифінг 

Члени експертної групи; 
В.о. ректора ДДМА - Ковальов Віктор Дмитрович; 
та/або перший проректор, проректор з науково-
педагогічної, навчальної та методичної роботи - 
Фесенко Анатолій Миколайович; 
проректор з наукової роботи, управління розвитком та 
міжнародних зв’язків - Турчанін Михайло 
Анатолійович 
декан факультету автоматизації машинобудування й 
інформаційних технологій - Подлєсний Сергій 
Володимирович; 
завідувач кафедри комп’ютерних інформаційний 
технологій - Тарасов Олександр Федорович; 
гарант ОП - Сагайда Павло Іванович 

14.30–15.00 Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи 
15.00–18.00 Робота з документами. Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 

День 3 – 28.10.2020 

10.00–16.00 
«День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи. 
Обговорення оперативних результатів роботи. 

Члени експертної групи 

 


