ПРОГРАМА
дистанційного візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи
освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії (PhD)
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
спеціальність 122 - Комп’ютерні науки
в Інституті проблем математичних машин і систем
Національної академії наук України
з 12 липня 2021 р. по 14 липня 2021 р.

1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи в Інституті проблем математичних машин і систем НАН України (далі – ІПММС) під час
проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми, а також умови її роботи.
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ІПММС, так і для експертної групи. Будь-які
подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ІПММС.
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. ІПММС на час роботи експертної групи надає всі технічні можливості для роботи,
використовуючи платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення суперечностей,
всі зустрічі будуть фіксуватися за допомогою відеозапису. ІПММС забезпечує доступ членів
фокус-груп та всіх стейкхолдерів до мережі Інтернет із використанням бездротової технології
Wi-Fi та реєстрацію відповідних учасників зустрічей на платформі ZOOM. У виняткових
випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.
2.2. Члени експертної групи забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із
використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. У
виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.

2.3. Голова експертної групи забезпечує відеофіксацію відповідних зустрічей та несе
особисту відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім надання відповідних записів
Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної
експертизи даної освітньо-наукової програми.
2.4. Всі учасники онлайн-зустрічей на базі платформи ZOOM зобов’язуються вмикати
власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів, так, власне, і експертів.
2.5. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ІПММС чи інші сторонні особи.
2.6. ІПММС забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного візиту
для кожної зустрічі, у погоджений час та використання ними платформи ZOOM. Зустрічі,
включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, якщо вони не
запрошені на них відповідно до розкладу.
2.7. У розкладі дистанційного візиту передбачається резервна зустріч, на котру
експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене
необхідністю процесу акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ІПММС у
прийнятні строки; ІПММС має вжити можливих заходів, аби забезпечити участь відповідної
особи/осіб у резервній зустрічі.
2.8. ІПММС надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.9. Контактною особою від ІПММС з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої
програми, є гарант освітньо-наукової програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – 12 липня 2021 р.
ІD програми 46829, Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, ОНП Комп'ютерні науки
09:00–09:15
Організаційна
нарада
членів
експертної
групи. Члени ЕГ:
Гнатушенко Володимир Володимирович -керівник ЕГ,
Перевірка технічних засобів відеозв’язку
д.т.н., професор;
Малахов Євген Валерійович, д.т.н., професор;
Падалко Галина Анатоліївна.
09:15–09:45
Зустріч 1. Організаційна зустріч з гарантом ОНП.
Члени ЕГ;
гарант ОНП - Клименко Віталій Петрович, д.ф.-м.н.,
професор, заступник директора з наукової роботи.
09:45–10:00
10:00-10:40

10:40-11:10
11:10-11:50

Підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2. Зустріч з керівництвом ІПММС НАН України.

Члени ЕГ
Члени ЕГ;
гарант ОНП – Клименко Віталій Петрович,
д.ф.-м.н., професор;
директор - Морозов Анатолій Олексійович,
академік НАН України, д.т.н, професор;
заступник директора з наукової роботи – Бровченко
Ігор Олександрович, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н.,
ст.досл.;
учений секретар – Ієвлєв Микола Георгійович, к.т.н.,
с.н.с.
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3
Члени ЕГ
Зустріч 3. Зустріч з науково-педагогічним персоналом, Члени ЕГ;
науковими керівниками, проєктною групою та групою Науково-педагогічні працівники (без гаранта ОНП),
що викладають на цій програмі (в т.ч. наукові
забезпечення ОНП.
керівники аспірантів, проектна група та група
забезпечення ОНП):
Казимир Володимир Вікторович, д.т.н., професор
(викладає на ОНП, керівник здобувача);
Литвинов Валерій Адроникович, д.т.н., професор
(член проєктної групи, викладає на ОНП);
Бєгун Василь Васильович, д.т.н., доцент (викладає на
ОНП, керівник здобувача);
Гулак Генадій Миколайович, к.т.н., доцент (викладає
на ОНП, керівник здобувача);
Ковалець Іван Васильович, д.т.н., с.н.с. (член
проєктної групи, викладає на ОНП, керівник
здобувача);
Мадерич Володимир Станіславович, д.ф.-м.н.,
професор (викладає на ОНП);

Ківва Сергій Леонідович, к.ф.-м.н., с.н.с. (викладає
на ОНП, керівник здобувача).
Члени ЕГ

11:50-12:20
12:20-13:20
13:20-13:50
13:45-14:45

Підведення підсумків зустрічі 3
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4. Зустріч зі здобувачами вищої освіти.

14:45-15:00
15:00-15:40

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5. Зустріч з представниками Ради молодих вчених.

Члени ЕГ
Члени ЕГ;
Голова ради молодих учених з 2021 р.
–
Беженар Роман Васильович, д.т.н., ст. досл.;
Голова ради молодих учених 2016-2020 р.р –
Терлецька Катерина Валеріївна, д.ф.-.м.н., ст. досл.;
Сеспедес Гарсія Патрік Давидович – представник
Ради, аспірант.

15:40-16:10
16:10-16:50

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6. Зустріч з роботодавцями.

Члени ЕГ
Члени ЕГ;
представники роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП:
1.Директор ІПММС - Морозов Анатолій
Олексійович, академік НАН України, д.т.н.,
професор.
2. Професор кафедри інформаційних технологій та
комп’ютерних систем Національного університету
«Чернігівська політехніка», м. Чернігів – Казимир
Володимир Вікторович, д.т.н. професор.
3. Генеральний директор ДП «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА»,
м. Київ – Лисецький Юрій Михайлович, д.т.н.

16:50-17:30

Підведення підсумків зустрічі 6

Члени ЕГ

Члени ЕГ
Члени ЕГ;
Закалад Владислав Миколайович (здобувач I року
навчання),
Вергулєсов Данило Володимирович (здобувач II року
навчання),
Отто Георгій Костянтинович (здобувач II року
навчання),
Синкевич Роман Олександрович (здобувач III року
навчання),
Гребенник Алла Григорівна (здобувач IV року
навчання).
Пилипенко Олександр Ігорович ( випускник 2020 р.).

День 2 – 13 липня 2021 р.
ІD програми 46829, Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України, ОНП Комп'ютерні науки
08:30-09:00
Члени ЕГ
Підготовка до зустрічі
09:00-09:40
Члени ЕГ;
Зустріч 7. Зустріч з персоналом, який опікується розвитком
заступник директора з наукової роботи –
матеріально-технічної бази.
Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під Клименко Віталій Петрович, д.ф.-м.н.,
професор;
час реалізації ОП.
головний енергетик - Медвецький Іван
Відеотрансляція (обов’язково), фото-звіт, відеозвіт,
Іванович.
документальний звіт (додатково)
09:40-10:10

Підведення підсумків зустрічі 7, підготовка до зустрічі 8

Члени ЕГ

10:10-10:50

Зустріч 8 . Зустріч із адміністративним персоналом та
допоміжними (сервісними) структурними підрозділами.

Члени ЕГ;
заступник директора з наукової роботи –
Бровченко Ігор Олександрович, чл.-кор. НАН
України, д.ф.-м.н. ст. досл.;
учений секретар – Ієвлєв Микола Георгійович, к.т.н.,
с.н.с.;
завідувач випускової кафедри – Бєгун Василь
Васильович, д.т.н., доцент
завідувач аспірантурою та докторантурою – Козлов
Валерій Володимирович;
представник відділу кадрів – Чорна Тетяна
Володимирівна,
відповідальна за внесення інформації в ЄДБО Аронова Надія Григорівна
представник редакційної колегії журналу
«Математичні машини і системи» - Каревіна Наталія
Павлівна, к.і.н. (відповідальна за перевірку на плагіат).

11:00-11:30
11:30-12:10

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9
Члени ЕГ
Зустріч 9.
Зустріч з випускниками аспірантури за Члени ЕГ;
спеціальністю 122 Комп’ютерні науки, яка є розвитком
випускники попередніх років:
05.13.06 Інформаційні технології та 05.13.23
Бровченко Ігор Олександрович (випускник
Системи та засоби штучного інтелекту попередніх років (до аспірантури та докторантури ІПММС, чл.-кор. НАН
2016 року).
України, д.ф.м.н., захист 01.06.2017), заст. директора
ІПММС;
Беженар Роман Васильович (випускник аспірантури
та докторантури ІПММС, д.т.н., захист 16.09.2020),
с.н.с. ПММС;
Савельєв Максим Володимирович (випускник
аспірантури 2017 року, к.т.н., захист 14.06.2017), с.н.с.
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій
НАН України.

12:10-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-14:40

Підведення підсумків зустрічі 9
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 10
Зустріч 10. Відкрита зустріч.
відеоконференція

14:40-15:00
15:00-15:40

Підведення підсумків зустрічі 10 і підготовка до зустрічі 11
Зустріч 11. Резервна зустріч.
відеоконференція

15:40-16:00

Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до
фінальної зустрічі
Зустріч 12. Фінальна зустріч.
відеоконференція

16:00-16:40

16:40–17:20

Підведення підсумків

09:00–18:00

День 3 – 14 липня 2021 р.
«День суджень» – внутрішня комунікація експертної групи

Члени ЕГ
Члени ЕГ
Члени ЕГ
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта
ОП, проектної групи, викладачів та представників
адміністрації).
Члени ЕГ
Члени ЕГ;
особи, додатково запрошені на резервну
зустріч
Члени ЕГ
Члени ЕГ;
гарант ОП – Клименко Віталій Петрович, д.ф.-м.н.,
професор;
директор - Морозов Анатолій Олексійович, академік
НАН України, д.т.н., професор;
заступник директора з наукової роботи – Бровченко
Ігор Олександрович, чл.- кор. НАН України д.ф.м.н., ст.досл.;
учений секретар – Ієвлєв Микола Георгійович, к.т.н.,
с.н.с.
Члени ЕГ
Члени ЕГ

