
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

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

в Вінницькому національному аграрному університеті 
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 – (26 січня 2022р.) 

День 1: ІD 26333, Вінницький національний аграрний університет, ОП "Комп’ютерні науки" 
Час: 26 січня 2022 09:00 
Підключитись до конференції 
https://us04web.zoom.us/j/76724301251?pwd=dkZnZGNJRGlPQXdRM3ZCVGFJRDdrZz09 
Идентификатор конференции: 767 2430 1251 
Код доступа: 2022 
 

    
9:00 – 9:40 Організаційна зустріч 

з гарантом ОП 
члени експертної групи; 
гарант ОП Волонтир Людмила 
Олексіївна; 
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 Волонтир Людмила 
Олексіївна; 

Ректор Вінницького національного 
аграрного університету – Мазур 
Віктор Анатолійович;  

Проректор з науково-педагогічної, 
наукової та інноваційної діяльності – 
Гончарук Інна Вікторівна;  

Проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи – Гунько Ірина 
Василівна;  

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, євроінтеграції та міжнародної 
діяльності – Лутковська Світлана 
Михайлівна;  

Проректор з виховної роботи та 
діяльності відокремлених 
структурних підрозділів – 
Спірідонова Любов Михайлівна;  

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, перспективного розвитку та 
гуманітарної політики – Шинькович 

Відеоконференція 
Zoom 



Андрій Васильович;  

Декан факультету економіки та 
підприємництва – Брояка Антоніна 
Анатоліївна; 

Т.в.о завідувача кафедри 
комп’ютерних наук та економічної 
кібернетики – Шевчук Олександр 
Федорович 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

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

члени експертної групи  

11:00 – 11:40 Зустріч 2 з 
академічним 
персоналом 

члени експертної групи;  
гарант Волонтир Людмила 
Олексіївна; 
 
Білинський Йосип Йосипович –
професор кафедри комп’ютерних 
наук та економічної кібернетики;  

Денисюк Валерій Олександрович – 
доцент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики; 

Цирульник Сергій Михайлович – 
доцент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики; 

Шевчук Олександр Федорович – 
доцент кафедри математики, фізики 
та комп’ютерних технологій; 

Токарчук Діна Миколаївна – доцент 
кафедри адміністративного 
менеджменту та альтернативних 
джерел енергії; 

Огороднійчук Галина Михайлівна – 
доцент кафедри технології 
виробництва, переробки продукції 
тваринництва та годівлі; 

Кравець Руслан Андрійович – доцент, 
завідувач кафедри української та 
іноземних мов; 

Підлубний Владислав Федорович – 
асистент кафедри комп’ютерних наук 

Відеоконференція 
Zoom 



та економічної кібернетики; 

Лебідь Олександр Васильович – 
асистент кафедри комп’ютерних наук 
та економічної кібернетики. 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

11:40 – 12:00  Підведення підсумків 
огляду матеріальної 
бази та підготовка до 
зустрічі 2 

члени експертної групи  

12:00 – 12:40 Огляд матеріально-
технічної бази та 
засобів дистанційного 
навчання, що 
використовуються під 
час реалізації ОП 

члени експертної групи; 

гарант ОП Волонтир Людмила 
Олексіївна; 

викладачі кафедри комп’ютерних 
наук та економічної кібернетики 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеопрезентація, 
відеоконференція 
Zoom 

12:40 – 13:00 Підведення підсумків 
зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

члени експертної групи  

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

здобувачами вищої 
освіти 

члени експертної групи; 
Студенти денної форми навчання: 

4 курс: Мельник Іван Сергійович, 
Дончук Світлана Олександрівна, 
Притис Олександра Володимирівна 

3 курс: Бабій Василь Сергійович  

2 курс: Кревська Валерія Валеріївна; 
Бабій Дмитро Олегович; 

1 курс: Лановенко Юлія Сергіївна 

Студенти заочної форми навчання: 

5 курс: Сергієнко Максим Вікторович 

3 курс: Кордонський Ігор 
Васильович, Янківський Олег 
Вячеславович. 
 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

14:40 – 15:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 та підготовка 

члени експертної групи  



до зустрічі 4 
15:00 – 15:40 Зустріч 4 з 

представниками 
студентського 
самоврядування 

члени експертної групи;  
Голова студентської ради ВНАУ – 
Довгань Антон Олегович;  

Голова первинної профспілкової 
організації студентів ВНАУ – Герщук 
Михайло Вікторович;  

Голова студентської ради факультету 
економіки та підприємництва – 
Микичур Вадим Ігорович;  

В.о. голови наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та 
молодих вчених ВНАУ – Панцирева 
Ганна Віталіївна;  

Представники студентського 
самоврядування факультету 
економіки та підприємництва: 

Кривонос Ігор Олександрович, 
Біла Марія Юріївна,  
Богатирчук Діана Володимирівна  
 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

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

члени експертної групи  

День 1: Відкрита зустріч – (26 січня 2022р.) 
День 1. Відкрита зустріч: ІD 26333, Вінницький національний аграрний університет, ОП 
"Комп’ютерні науки" 
Час: 26 січня 2022 16:00 
Підключитись до конференції 
https://us04web.zoom.us/j/73266266302?pwd=TjE4dCtqUlBiWWtUeVJrNm45dEVhUT09 
Ідентифікатор конференції: 732 6626 6302 
Код доступу: 2022 
 
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 – (27 січня 2022 р.) 
День 2: ІD 26333, Вінницький національний аграрний університет, ОП "Комп’ютерні науки" 
Час: 27 січня 2022 08:40 
Підключитись до конференції 
https://us04web.zoom.us/j/74262911930?pwd=eENWdlVGRmpwdWxXYjBYRyt3Wlp0QT09 
Ідентифікатор конференції: 742 6291 1930 
Код доступу: 2022 
 

8:40 – 9:00 Зустріч 5 з гарантом 
ОП 

члени експертної групи; 
гарант ОП Волонтир Людмила 
Олексіївна; 
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 
підрозділами 

члени експертної групи; 
керівники або представники: 

Директор навчально-наукового 
центру – Тітаренко Ольга 
Михайлівна;  

Заступник директора навчально-
наукового центру з питань якості 
освіти та підвищення кваліфікації 
НПП – Феняк Лариса Анатоліївна;  

Начальник навчального відділу – 
Кучерява Марина Францівна;  

Проректор з виховної роботи та 
діяльності відокремлених 
структурних підрозділів – 
Спірідонова Любов Михайлівна; 

Директор центру культури та 
дозвілля – Довгань Дар’я Петрівна; _ 

Заступник керівника «Школи 
молодого лідера» – Шинькович 
Андрій Васильович; 

Начальник юридичного відділу – 
Суліма Ольга Вячеславівна; 

Практичний психолог – Кравченко 
Тетяна Миколаївна; 

Соціальний педагог – Дзюба Ірина 
Геннадіївна.  
 
представник Національного 

Відеоконференція 
Zoom 



агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату  

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: 

Начальник відділу кадрів – 
Красносельська Анастасія Андріївна;  

В.о. начальника планово-фінансового 
відділу – Жорняк Олена Петрівна; 

Головний бухгалтер – Ходзіцька 
Ірина Володимирівна; 

Начальник обчислювального центру 
– Лебідь Олександр Васильович; 

Завідувач відділу комплектування і 
обробки літератури (в.о. директора 
бібліотеки) – Щербатюк Людмила 
Сергіївна; 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії – Колісник Олег 
Миколайович; 

Завідувач відділу дуальної освіти, 
практичного навчання та 
працевлаштування – Мордванюк 
Мирослава Олексіївна;  

Начальник відділу євроінтеграції та 
міжнародної діяльності – 
Слободянюк Олена Володимирівна;  

Начальник науково-дослідної 
частини – Цицюра Ярослав 
Григорович; 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату 

Відеоконференція 
Zoom 

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; 
Дідик Дмитро Антонович – 
директор ТОВ «Дах Девелопмент»; 

Круглик Богдан Валерійович – 
комерційний директор ТОВ 
«FRENDT»; 

Відеоконференція 
Zoom 



Томашук Іван Олегович – директор 
ТОВ «Бізнес Агро Імперія»; 

Нишпорська Дар’я Іванівна –
Заступниця голови Асоціації «ІТ 
компаній Вінниці»; 

Гуральник Артем Борисович – 
заступник директора ТОВ 
«Скайсофттек»; 

Шакула Євген Анатолійович – 
операційний директор ПП 
«Інтехсервіс-В»; 

Жмілева Анна Юріївна – 
заступниця директора (HRBP), ТОВ 
«Мемкраб» 

представник Національного 
агентства забезпечення якості 
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 Волонтир Людмила 
Олексіївна; 

Ректор Вінницького національного 
аграрного університету – Мазур 
Віктор Анатолійович;  

Проректор з науково-педагогічної, 
наукової та інноваційної діяльності – 
Гончарук Інна Вікторівна;  

Проректор з науково-педагогічної та 
навчальної роботи – Гунько Ірина 
Василівна;  

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, євроінтеграції та міжнародної 
діяльності – Лутковська Світлана 

Відеоконференція 
Zoom 



Михайлівна;  

Проректор з виховної роботи та 
діяльності відокремлених 
структурних підрозділів – 
Спірідонова Любов Михайлівна;  

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, перспективного розвитку та 
гуманітарної політики – Шинькович 
Андрій Васильович;  

Декан факультету економіки та 
підприємництва – Брояка Антоніна 
Анатоліївна. 
представник Національного 
агентства забезпечення якості 
вищої освіти / Секретаріату  

15:30 – 18:00 Робота з документами члени експертної групи  
День 3 – (28 січня 2022р.) 

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

члени експертної групи  

 
 

 


