ПРОГРАМА
дистанційного візиту експертної групи
під час проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозв’язку
за спеціальністю 102 Хімія освітньо-наукової програми «Хімія»
(ID у ЄДЕБО 36976) за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти (справа № 0780/АС-20)
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
з 24 по 26 листопада 2020 року
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
№ 1261-Е від 09 вересня 2020 року)

1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, який 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 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. ЗВО 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. ЗВО забезпечує
доступ членів фокус-груп та всіх стейкголдерів 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 освітньої програми.
2.4. Всі учасники онлайн-зустрічей на базі платформи ZOOM зобов’язуються
вмикати власні камери для ідентифікації як стейкголдерів, так, власне, і експертів.
2.5. ЗВО сприяє надання експертам фото/скан-копій студентських квитків чи інших
документів, що підтверджують особу студентів як відповідних стейкголдерів. Експерти в
свою чергу зобов’язуються не розповсюджувати дану інформацію, окрім як для розгляду
даної акредитаційної експертизи.
2.6. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО чи інші
сторонні особи.
2.7. ЗВО 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.
2.8. 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 ЗВО у
прийнятні строки; ЗВО має вжити можливих заходів, аби забезпечити участь відповідної
особи/осіб у резервній зустрічі.
2.9. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.10. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про
самооцінювання.

3. Розклад роботи експертної групи

Час
09.50–10.00
10.00–10.40

10.40–11.00
11.00–11.40

Зустріч або інші активності
День 1 –24.11.2020 р.

Учасники

Організаційна зустріч. Підготовка до
Члени експертної групи
зустрічі 1
Зустріч 1 з керівництвом та менеджментом Члени експертної групи;
ЗВО
гарант
ОП
–
Пивоваренко
Василь
Георгійович, проф. каф. органічної хімії;
Бугров
Володимир Анатолійович, проф.,
к.філос.н., проректор з науково-педагогічної
роботи;
Жилінська Оксана Іванівна – проф.,
д.екон.н., – проректор з наукової роботи
Ткачук Анжеліка Олегівна – начальник
відділу підготовки та атестації науковопедагогічних кадрів;
Воловенко Юліан Михайлович, – проф.,
д.х.н. – декан хімічного факультету.
Підведення
підсумків
зустрічі
1
та Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом
Члени експертної групи;
гарант
ОП
–
Пивоваренко
Василь
Георгійович, проф. каф. органічної хімії;
Чуйко Вадим Леонідович – д. філос. н., проф.
кафедри філософії та методології науки ф-ту
філософії,
Комаров Ігор Володимирович – зав. каф.
супрамолекулярної хімії Інституту високих
технологій КНУТШ,
Хиля Володимир Петрович – член-кор. НАН
України, д.х.н., проф., зав. каф. органічної
хімії хімічного факультету,
Фрицький Ігор Олегович – д.х.н., проф., зав.

11.40–12.00
12.00–12.50

Підведення підсумків зустрічі 2
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

12.50–13.00
13.00–14.00
14.00–14.20

Підведення підсумків зустрічі 3
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 4

каф. фізичної хімії хімічного факультету,
Вретик Людмила Олександрівна – д.х.н.,
проф. каф. хімії високомолекулярних сполук,
Лампека Ростислав Дмитрович – д.х.н.,
проф. каф. неорганічної хімії,
Колендо Олексій Юрійович – д.х.н., проф.,
каф. хімії високомолекулярних сполук
хімічного факультету,
Амірханов Володимир Михайлович,
Тананайко Оксана Юріївна – к.х.н., доц., зав.
каф. аналітичної хімії,
Давидов Валентин Іванович – к.х.н., доц.,
зав. каф. іноземних мов хіміко-фізичних
факультетів,
Іщенко Микола Володимирович – к.х.н., доц.
каф. аналітичної хімії
та Члени експертної групи
Члени експертної групи;
1 курс навчання Зозуля Валерія Олександрівна,
Ляшук Олександр Сергійович
2 курс навчання Кучерів Олеся Ільківна,
Ващенко Богдан Вікторович
3 курс навчання Красилов Ігор Віталійович
Щербань Владислав Володимирович
4 курс навчання Кузів Юлія Іванівна
Кловак Вікторія Олегівна
Корній Анастасія Андріївна
Члени експертної групи
Члени експертної групи

14.20–15.00

Зустріч 4 з представниками студентського
самоврядування / профспілкової організації

Члени експертної групи;
Кловак Вікторія Олегівна – аспірантка 4-го
року навчання, член вченої ради хімічного
факультету,
Хиля Ольга Володимирівна – к.х.н., доц. каф.
органічної хімії – голова профбюро хімічного
факультету,
Мілохов Демид Сергійович – к.х.н., ас., заст.
Голови ради молодих вчених хімічного
факультету,
Кузів Юлія Іванівна – членкиня ради
молодих вчених хімічного факультету,
Москвіна В.С. – голова Ради молодих вчених
університету;

15.00–15.20

Підведення підсумків зустрічі 4 та
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями

Члени експертної групи

15.20–16.00

16.00–17.00

Члени експертної групи;
Броварець Володимир Сергійович – д.х.н.,
проф., зам. директора з науки Інституту
Біоорганічної хімії і нафтохімії імені Валерія
Кухаря НАН України,
Вовк Михайло Володимирович – зам.
директора з науки Інституту органічної хімії
НАН України,
Дідух Ірина Романівна – заступник
директора Центральної лабораторії з аналізу
якості
лікарських засобів та
медичної
продукції, м Київ,
Довгополий Сергій Іванович – к.х.н.,
директор
ТОВ «Науково-виробниче
підприємство «УКРОРГСИНТЕЗ»

Підведення підсумків зустрічі 5 та робота з Члени експертної групи
документами

09.40–10.00
10.00–11.00

11.00–11.20
11.20–12.00

12.00–12.20
12.20-13.00

День 2 – 25.11.2020 р.
Організаційна зустріч експертної групи
Члени експертної групи
Огляд матеріально-технічної бази, яка Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
гарант
ОП
–
Пивоваренко
Василь
Георгійович – проф. каф. органічної хімії;
Сербін Олег Олегович – д-р наук із соц.
комунікацій, професор, директор наукової
бібліотеки імені М. Максимовича КНУТШ,
Сокурова Галина Володимирівна – завідувач
наукової бібліотеки хімічного факультету;
Підведення підсумків огляду матеріально- Члени експертної групи
технічної бази та підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи;
ЗВО
Ткачук Анжеліка Олегівна – начальник
відділу підготовки та атестації науковопедагогічних кадрів;
Куцевол Наталія Володимирівна – зам.
декана хімічного факультету з науководослідної роботи, д.х.н.,
Войтенко Зоя Всеволодівна – д.х.н., проф.
кафедри органічної хімії, д.х.н.,
Фрицький Ігор Олегович – зав. кафедри
фізичної хімії, д.х.н.,
Амірханов Володимир Михайлович – проф.
кафедри органічної хімії,
Щеглюк Дарія Василівна – керівник сектору
моніторингу якості освіти
Підведення підсумків зустрічі 6
Члени експертної групи
Зустріч 7 із випускниками програми мину- Олишевець Ірина Петрівна,
лих років, які не відносяться до стейкхол- Плюта Наталія Іванівна,
Дяченко Максим Сергійович,
дерів даної ОП
Благун Олександр Петрович,
Семенака Валентина Віталіївна – менеджер з
управління проектами ТОВ "АРТЕРІУМ
ЛТД",

Мазуренко Євген – штатний науковий
співробітник біохімічної лабораторії CNRS
університету м. Марсель
13.00–14.00
14.00–14.10
14.10–14.50

14.50–15.20
15.20–16.00

16.00-16.10
16.10–16.40
16.40–17.00
17.00–17.40

Обідня перерва
Підведення підсумків зустрічі 7 та Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) Члени експертної групи;
структурними підрозділами
–
керівник
Бояршина
Катерина
психологічної служби;
Лелюшок Сергій Олександрович – доцент,
зам. декана хімічного факультету із
забезпечення
поселення
студентів
та
аспірантів,
Максименко Надії Євгенівна – директор
молодіжного центру культурно-естетичного
виховання КНУТШ;
Туров Всеволод Олександрович – інженер,
відповідальний за ТБ на кафедрі органічної
хімії.
Підведення підсумків зустрічі 8 та Члени експертної групи
підготовка до відкритої зустрічі
Зустріч 9
Члени експертної групи;
Відкрита зустріч
усі охочі учасники освітнього процесу (окрім
гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО)
Підведення підсумків відкритої зустрічі,
підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну
зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі, Члени експертної групи
підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч
Члени експертної групи;
Бугров Володимир Анатолійович – проф.,

к.філос.н., проректор з науково-педагогічної
роботи;
Жилінська Оксана Іванівна – проф.,
д.екон.н., – проректор з наукової роботи,
Ткачук Анжеліка Олегівна – начальник
відділу підготовки та атестації науковопедагогічних кадрів;
Воловенко Юліан Михайлович, проф., д.х.н.
– декан хімічного факультету,
гарант
ОП
–
Пивоваренко
Василь
Георгійович, проф. каф. органічної хімії.
17..40–18.30
09.00–18.00

Робота з документами
Члени експертної групи
День 3 – 26.11.2020 р.
«День суджень» – внутрішня зустріч Члени експертної групи
експертної групи

