
Програма роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи 

із використанням технічних засобів відеозв’язку 

освітньої програми Комп’ютерна інженерія 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

за спеціальністю “123 Комп’ютерна інженерія” 

галузі знань 12 Інформаційні технології 

у Відокремленому структурному підрозділі “Фаховий коледж інженерії та 

управління Національного авіаційного університету” 

у період з 19.04.2021 по 21.04.2021 
(ID освітньої програми у ЄДЕБО 30785, наказ №742-Е від 02.04.2021) 

 

 

Час Назва заходу Учасники Вид роботи 

День 1 - (19 квітня 2021 року) 

8.30 – 9.10 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 
− члени експертної групи;  

− гарант ОП – Олександр Пономаренко; 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8384143111

2?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJOR

Gk4bnJuUT09  

 

Meeting ID: 838 4143 1112 

Passcode: KFVS 

9:10 – 9:30 Підведення підсумків зустрічі 

з гарантом ОП та підготовка 

до зустрічі 1 

члени експертної групи 

 

9:30 – 

10:10 

Зустріч 1 з 

адміністрацією ЗВО 
− члени експертної групи;  

− гарант ОП, директор коледжу – Олександр 

Пономаренко; 

− заступник директора коледжу з навчальної роботи – 

Олена Родіонова;  

− заступник директора коледжу з навчально-

методичної роботи та гуманітарного розвитку – Ірина 

Литовченко;  

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8384143111

2?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJOR

Gk4bnJuUT09  

 

Meeting ID: 838 4143 1112 

Passcode: KFVS 

https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09
https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09
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https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09
https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09
https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09


− заступник директора коледжу з виховної роботи - 

Тамара Жураківська; 

−  заступник директора коледжу з виробничої роботи 

– Олег Лещинський; 

− завідувач відділення інженерії програмного -  

забезпечення Ніна Гришко;  

− голова циклової комісії інженерії програмного 

забезпечення – Наталія Рябчук; 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

10:10 – 

10:30 

Підведення підсумків зустрічі 

1 

члени експертної групи 
 

10:30 – 

11:10 

Огляд матеріально-технічної 

бази та системи дистанційного 

навчання, що 

використовуються під час 

реалізації ОП 

− члени експертної групи;  

− гарант ОП – Олександр Пономаренко; 

− заступник директора з АГР – Олексій Козинець;  

− завідувач навчальної лабораторії – Андрій 

Пономаренко; 

− завідувач навчальної лабораторії – Катерина 

Струтинська; 

− викладач, голова циклової комісії інженерії 

програмного забезпечення – Наталія Рябчук;  

− т.в.о. завідувача бібліотеки – Наталія Ткачук;  

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8384143111

2?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJOR

Gk4bnJuUT09  

 

Meeting ID: 838 4143 1112 

Passcode: KFVS 

11:10 – 

11:30 

Обговорення підсумків огляду 

матеріальної бази 

Керівник експертної групи Ігнатович Анатолій 

Олександрович, члени експертної групи Грига 

Володимир Михайлович, Шмана Кирило Сергійович 

 

11:30 – 

18:00 

Робота з документами Керівник експертної групи Ігнатович Анатолій 

Олександрович, члени експертної групи Грига 

Володимир Михайлович, Шмана Кирило Сергійович 

 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09
https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09
https://us02web.zoom.us/j/83841431112?pwd=U2JHVlZaNVVmbk1HdGJORGk4bnJuUT09


День 2 - (20 квітня 2021 року) 

09:00 – 

09:40 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом 
− члени експертної групи;  

− гарант ОП – Олександр Пономаренко; 

− науково-педагогічні працівники: Наталія Апенько, 

Роза Вінецька, Леся Гаврутенко, Віталій Котелянець, 

Євгенія Красовська, Олег Лещинський, Ірина 

Литовченко, Ольга Михайленко, Олена Нечипорук, 

Андрій Пономаренко, Павло Родіонов, Наталія Рябчук, 

Алла Сахно, Ольга Супрун, Сергій Таку, Віта Шевченко; 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

 

 

 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8602890051

2?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPU

lVqRmlGUT09 

 

Meeting ID: 860 2890 0512 

Passcode: 1 

 

09:40 – 

10:00 

Підведення підсумків зустрічі 

2 та підготовка до зустрічі 3 

члени експертної групи  

10:00 – 

10:40 

Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
− члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти 1 курсу: 

− Аліна Жибінова;  

− Богдан Гаврищук; 

− Олександр Бойко;  

− Олександр Машина;  

− Валерій Святненко;  

− Денис Фабрика;  

Здобувачі вищої освіти 2 курсу: 

− Данило Сизов;  

− Марія Хоменко;  

− Микита Коваленко;  

− Денис Помін;  

− Михайло Іванов. 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8602890051

2?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPU

lVqRmlGUT09 

 

Meeting ID: 860 2890 0512 

Passcode: 1 

 

10:40 – 

11:00 

Підведення підсумків зустрічі 

3 та підготовка до 4 зустрічі 

члени експертної групи  

https://us02web.zoom.us/j/86028900512?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
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11:00 – 

11:40 

Зустріч 4 з 

роботодавцями 
− члени експертної групи; 

− Олександр Арутюнян – директор ТОВ 

«ПАВУТИНА.НЕТ»; 

− Лілія Бородуліна – виконавчий директор 

консорціуму АСТЕК;  

− Сергій Гнатюк -  доктор технічних наук, доцент, 

заступник декана Факультету кібербезпеки, 

комп’ютерної та програмної інженерії Національного 

авіаційного університету;    

− Андрій Куц - ТОВ "Арт Енерджі", технічний 

директор; 

− Дмитро Лавріненко - програмний менеджер 

Мережі DOCU/CLUB ГО «Докудейз»;  

− Яна Литвин – директор ТОВ «СОВА»;  

− Костянтин Лісовий – ТОВ «НЕТ. АССІСТ»; 

− Роман Одарченко – доктор технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри телекомунікаційних систем 

Національного авіаційного університету; 

− Євген Шевчук – керівник ТОВ "Управління ІТ-

СЛУЖБАМИ"; 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

 

 

 

 

 

 

 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8602890051

2?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPU

lVqRmlGUT09 

 

Meeting ID: 860 2890 0512 

Passcode: 1 

 

11:40 – 

12:00 

Підведення підсумків 4 

зустрічі та підготовка до 

зустрічі 5 

члени експертної групи 

 

12:00 – 

12:40 

Зустріч 5 з 

представниками 

студентського 

самоврядування, студентської 

профспілки 

− члени експертної групи; 

− Олександр Бабак – голова Студентської ради коледжу;  

− представники студентського самоврядування - Марина 

Гурина, Маргарита Козир, Сергій Вишневський, Вікторія 

Баклашко, Дар'я Толстіхіна.  

− представник Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8602890051

2?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPU

lVqRmlGUT09 

 

Meeting ID: 860 2890 0512 

Passcode: 1 

 

https://us02web.zoom.us/j/86028900512?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
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12:40 – 

13.00 

Підведення підсумків 5 

зустрічі та підготовка до 

зустрічі 6 

члени експертної групи 

 

13:00 - 14:00 – Обідня перерва 

14:00 – 

14:40 

Зустріч 6 із сервісними 

підрозділами, відповідальними 

за матеріально-технічне 

забезпечення ОП, 

забезпечення якості та 

академічну доброчесність 

− члени експертної групи;  

− голова циклової комісії Наталія Рябчук; 

− Олег Лещинський – заступник директора з 

виробничої роботи; 

− Олена Родіонова - заступник директора з 

навчальної роботи;  

− Олексій Козинець – заступник директора з АГР; 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8602890051

2?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPU

lVqRmlGUT09 

 

Meeting ID: 860 2890 0512 

Passcode: 1 

 

14:40 – 

15:00 

Підведення підсумків зустрічі 

6 та підготовка до відкритої 

зустрічі 

члени експертної групи  

15:00 – 

15:40 

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 

https://us02web.zoom.us/j/8435

2078103?pwd=T0RYR3BJaFg3

aEcwYWRGelVqanpmdz09 

 

Meeting ID: 843 5207 8103 

Passcode: 111 

15:40 – 

18:00 

Підбиття підсумків відкритої 

зустрічі та робочих зустрічей 

другого дня візиту 

члени експертної групи  

День 3 - (21 квітня 2021 року) 

8:00 – 8:45 Підготовка до зустрічі 7 члени експертної групи  

9:00 – 9:40 Зустріч 7 із сервісними 

підрозділами 
− члени експертної групи;  

− помічник директора з кадрової роботи – Оксана 

Клименко;  

− представник приймальної комісії – Ніна Гришко;  

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8297756303

2?pwd=NjVDTEUzY0hWVk5pTUlE

MDcrTXJkUT09  

 

https://us02web.zoom.us/j/86028900512?pwd=WEtHK0llaWZmTWtmTnhPUlVqRmlGUT09
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− керівник служби соціально-психологічної підтримки – 

Інна Обелець (штатний психолог коледжу); 

− Олексій Козинець - уповноважений з антикорупційної 

діяльності; 

− представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

Meeting ID: 829 7756 3032 

Passcode: KFVS 

9:40 – 

10:00 

Підведення підсумків зустрічі 

7 та підготовка до резервної 

зустрічі 

члени експертної групи  

10:00 – 

10:40 

Резервна зустріч / робота з 

документами 

члени експертної групи; особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч; представник Національного агентства 

забезпечення якості вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8297756303

2?pwd=NjVDTEUzY0hWVk5pTUlE

MDcrTXJkUT09  

 

Meeting ID: 829 7756 3032 

Passcode: KFVS 

10:40 – 

11:00 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі та 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

члени експертної групи  

11:00 – 

11:40 

Фінальна зустріч-брифінг 

щодо підсумків 

акредитаційної експертизи 

− члени експертної групи;  

− гарант ОП, директор коледжу – Олександр 

Пономаренко; 

− заступник директора коледжу з навчальної роботи 

– Олена Родіонова;  

− заступник директора коледжу з навчально-

методичної роботи та гуманітарного розвитку – Ірина 

Литовченко;  

− заступник директора коледжу з виховної роботи - 

Тамара Жураківська; 

−  заступник директора коледжу з виробничої роботи 

– Олег Лещинський; 

Відеоконференція Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/8297756303

2?pwd=NjVDTEUzY0hWVk5pTUlE

MDcrTXJkUT09  

 

Meeting ID: 829 7756 3032 

Passcode: KFVS 

https://us02web.zoom.us/j/82977563032?pwd=NjVDTEUzY0hWVk5pTUlEMDcrTXJkUT09
https://us02web.zoom.us/j/82977563032?pwd=NjVDTEUzY0hWVk5pTUlEMDcrTXJkUT09
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− завідувач відділення інженерії програмного 

забезпечення Ніна Гришко;  

− голова циклової комісії інженерії програмного 

забезпечення Наталія Рябчук; 

− представник Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти / Секретаріату 

11:40 – 

12:00 

Підбиття підсумків фінальної 

зустрічі. 

члени експертної групи 
 

12:00 – 

18:00 

Робота з документами. “День 

суджень” – внутрішні зустрічі 

експертної групи 

Керівник експертної групи Ігнатович Анатолій 

Олександрович, 

члени експертної групи Грига Володимир Михайлович, 

Шмана Кирило Сергійович 

 

 


