
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Маріупольському державному університеті під час проведення акредитаційної 
експертизи за спеціальністю 125 "Кібербезпека" освітньої програми (далі ОП) "Кібербезпека" 
у віддаленому (дистанційному) режимі, 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 проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі 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. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування та підключення до 
відеозустрічей комп’ютерів (мобільних пристроїв) всіх учасників акредитаційної експертизи. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. Спостерігач від 
Національного агентства може доєднатися до всіх зустрічей при необхідності. 

2.4. У розкладі виїзду 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.  

2.6. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО публікує 
в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про заплановану відкриту 
зустріч з експертною групою, зазначаючи лінк на таку зустріч із вказанням дати, часу та мету 
такої зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

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 акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться на платформі для відеоконференцій 
Zoom. 

 



3. Розклад роботи експертної групи  
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 –(18.02.21) 

09.30–09.45 Підготовка до організаційної зустрічі  
09.45–10.05 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП - Крівенко Сергій Вікторович 
10.05–10.20 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.20–11.00 Зустріч 1 З керівництвом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП - Крівенко Сергій Вікторович;  
Ректор - Трофименко Микола Валерійович; 
Перший проректор - Булатова Олена Валеріївна; 
Проректор з науково-педагогічної роботи - 
Марена Тетяна Василівна; 
Проректор із соціальних та організаційних 
питань – Гаєвець Сергій Петрович; 
Декан факультету – Толпежніков Роман 
Олексійович 

11.00–11.25 Підведення підсумків зустрічі 1 та підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.25–12.05 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2-3 здобувачі з кожного року навчання) 
1. Белаш Я.А. – 1 курс 
2. Нгуен Д.Х. – 1 курс 
3. Кругліков І.С. – 1 курс 
4. Карпенко У.О. – 2 курс  
5. Ярошенко Є.О. – 2 курс 
6. Титаренко К.В. – 3 курс 
7. Стандничук В.Р. – 3 курс 
8. Коссе В.В. – 4 курс 
9. Лапіна І.Е. – 4 курс 

12.05-12.20 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи
12.20–13.20 Обідня перерва  
13.20–13.40 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.40–14.40 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП - Крівенко Сергій Вікторович;  
науково-педагогічні працівники, що 



безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(6-8 осіб, зокрема 1-2 особи, які викладають 
вибіркову освітню компоненту) 
1. Ротаньова Н.Ю. 
2. Лазаревська Ю.А. 
3. Дяченко О.Ф. 
4. Шабельник Т.В. 
5. Омельченко Г.П. 
6. Шебаніц Д.Н. 
7. Перепадя Ф.Л. 
8. Кригіна О.В. 
9. Арабаджи С.С. 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 
15.00–16.00 Ознайомлення з матеріально-технічною базою, 

що використовується під час реалізації ОП 
(фотозвіт, відеозвіт, віртуальний тур, 
відеотрансляція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Крівенко Сергій Вікторович;  
декан – Толпежніков Р. О. 
директор Наукової бібліотеки – Шакула А. П. 

16.00–16.20 Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

17.00-17.20 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
першого дня 

Члени експертної групи 

День 2 – (19.02.21) 
09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування та студентської профспілкової 
організації 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (1–
2 особи від органу студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП), 
представники студентської профспілкової 
організації



1. Андрющук Г. 
2. Катрич О. 
3. Козлова С. 
4. Шамара Р. 
5. Тихонська В. 
6. Моргун А. 

10.40–11.10 Підведення підсумків зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5. 

Члени експертної групи 

11.10–11.50 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
1. Гранкін Д.В., к.т.н., доцент, менеджер проєктів 
у LeoCRAFT Digital) 
2. Черновол В.С., інспектор Донецького 
управління кіберполіції Департаменту 
кіберполіції Національної поліції України, 
старший лейтенант поліції) 
3. Жуков С.Ф., д.т.н., професор, генеральний 
директор ННВЦ «Квантум» 

11.50-12.10 Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи 
12.10-13.10 Обідня перерва  
13.10 -13.25 Підготовка до зустрічі 6. Члени експертної групи
13.25–14.05 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

Начальник навчального відділу Зіміна М. В.  
Декан економіко-правового факультету 
Толпежніков Р. О. 
Завідувач навчальної лабораторії із 
забезпечення якості Ізотова Ю. О. 
Начальник відділу кадрів Благініна О. С. 
Начальник відділу міжнародних зв’язків 
Бріштен В.В. 

14.05–14.30 Підведення підсумків зустрічі 6 та Підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

14.30–15.10 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Помічник проректора з виховної роботи 
Коробченко Л. В. 
Начальник відділу з питань запобігання та 



виявлення корупції МДУ Новікова А. В. 
Завідувач лабораторії з розвитку дистанційного 
навчання та автоматизованих систем управління 
Дружко Д. О., начальник навчального відділу 
Зіміна М. В. 
Завідувач лабораторії з організації практик та 
працевлаштування випускників Гуржий М. Ю. 

15.10–15.25 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.25–16.05 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.05–16.20 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
гарант ОП - Крівенко Сергій Вікторович;  
Ректор - Трофименко Микола Валерійович; 
Перший проректор - Булатова Олена Валеріївна; 
Проректор з науково-педагогічної роботи - 
Марена Тетяна Василівна 
Декан факультету – Толпежніков Роман 
Олексійович 
Завідувач кафедри Шабельник Тетяна 
Володимирівна 

17.00–18.00 Робота з документами Члени експертної групи 
 
10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


