
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
"онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи освітньо-наукової програми «Екологія»  
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

 за спеціальністю «101 Екологія»  
у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що 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 "онлайн візиту" 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 «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні 
матеріали, що підтверджують інформацію вказану у відомостях про самооцінювання 
освітньої програми. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли 
це погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутніми особи, що не 
запрошені на неї відповідно до розкладу. 

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

2.4. У розкладі онлайн візиту 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.  

2.5. У розкладу онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, час і технологію проведення такої зустрічі шляхом публікації на 
сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках оголошення про роботу експертної 
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на 
онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у 
вказаний час згідно погодженої програми.  

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться за допомогою технічних засобів 
відео-зв’язку.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (7 жовтня 2020 року) 

08.30–09.00 Пробна відеоконференція  
Організаційна зустріч з гарантом ОНП 

Гарант (Гандзюра В.П.), члени ЕГ 

09.00–09.30 Зустріч 1 з гарантом ОНП Члени експертної групи;  
гарант ОНП (Гандзюра В.П.) 

09.30–09.45 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
09.45–10.15 Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОНП (Гандзюра В.П.); проректор з 
науково-педагогічної роботи Бугров В.А.;  
проректор з науково-педагогічної роботи 
(перспективний розвиток ) Рожко О. Д.; 
проректор з наукової роботи Жилінська О. І.;  
директорка ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Остапченко Л.І., голова НМК 
Інституту Скрипник Н.В., заступниця директора 
з наукової роботи Сокур Л. В. 

10.15–10.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

10.30–11.10 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОНП (Гандзюра В.П.);  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми (Лукашов Д.В., Трохимець В.М., а 
також викладають на цій програмі (Сидоренко 
Л.І.) 

11.10–11.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

11.30-12.10 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП з 
усіх років набору: щойно вступили до 
аспірантури Тесьолкіна Т.С. і Зіньковський А.В.; 
 Хохлова Л.К. (3-й рік), Борисенко М.М. (щойно 
завершив навчання); голова Ради молодих 
вчених ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Смирнов О.Є.   

12.10-12.30 Підведення підсумків зустрічі  4 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до ознайомлення з матеріальною 

базою 
Члени експертної групи 



14.00-14. 40 Ознайомлення з матеріальною базою, що 
використовується під час реалізації ОНП  

Пропозиції від ЗВО (відео трансляція з 
лабораторій) 

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Зустріч 6 зі стейкхолдерами Члени експертної групи;  
представники потенційних роботодавців, 
наукових і дослідних установ за профілем ОНП, 
що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП: 
(завідувач кафедри екології Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» В.І. 
Карамушка; заступник директора Інституту 
гідробіології НАН України В.І. Юришинець; зав. 
кафедрою екології та екологічного контролю 
Державної екологічної академії післядипломної 
освіти та управління Міністерства захисту 
довкілля та природних ресурсів України Н.О. 
Риженко; начальник Відділу охорони тваринного 
світу Управління охорони біорізноманіття та 
земельних ресурсів Міндовкілля В.Г. 
Домашлішець; завідувач Відділу ентомології та 
наукових колекцій Інституту зоології НАНУ 
член-кор. НАНУ Корнєєв О.О., представник 
Канівського природного заповідника; 
представник Ботанічного саду; випускник 
аспірантури кафедри ЗВО, що реалізує ОНП 
Борисенко М.М.; аспіранти Хохлова Л.К.; щойно 
вступили до аспірантури: Тесьолкіна Т.С. і 
Зіньковський А.В.; 
 рецензенти: завідувачка кафедри екології 
Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова Волошина Н.О. 

15.40–17.30 Підведення підсумків зустрічей Дня 1. Робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 2 – (8 жовтня 2020) 
09.00–09.30 Підготовка до зустрічі 7  члени ЕГ 
09.30–10.00 Зустріч 7 з науковими керівниками  Члени експертної групи; 

наукові керівники усіх здобувачів 3-го рівня ВО, 
що навчаються за ОНП  (Лукашов Д.В., 
Трохимець В.М.) 

10.00–10.20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 



10.20-11.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи;   
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОНП та представників адміністрації 
ЗВО):  

11.00-11.20 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

11.20-12.00 Зустріч 9. Зустріч із працівниками 
структурних підрозділів, відповідальних 
за матеріально-технічне забезпечення 
реалізації ОНП 

Члени експертної групи;  
представник наукової бібліотеки - Сербін Олег 
Олегович;  
представник бухгалтерії; 
 представник структурного підрозділу, 
відповідального за ІКТ - Бойко Юрій 
Володимирович; 
представник структурного підрозділу 
відповідального за інтелектуальну власність – 
Василів І.В. 
представник структурного підрозділу, 
відповідального за наукову та науково-технічну 
діяльність - Толстанова Ганна Миколаївна 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 9 і підготовка до 
резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

12.20-13.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч  

13.00–14.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, обідня 
перерва 

Члени експертної групи 

14.00-14.40 Зустріч 11 із сервісними підрозділами  
 
 

Члени експертної групи, гарант ОНП (Гандзюра 

В.П.),  

Караульна Наталія Вікторівна – Вчений секретар 

науково-дослідної частини Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка; 

Ткачук Анжеліка Олегівна – начальник відділу 

підготовки та атестації науково-педагогічних кадрів; 

- відділ міжнародного співробітництва:  

Кравченко Андрій Олександрович – начальник 

відділу міжнародного співробітництва;  

- академічної мобільності:  

Соболєвська Любов Сергіївна – начальник відділу 

академічної мобільності ; 

- сектор моніторингу якості освіти:  

Гожик Андрій Петрович – директор науково-

методичного центру організації навчального процесу 

Київського національного університету імені Тараса 



Шевченка;  

 Щеглюк Дар’я Василівна – керівник сектору 

моніторингу якості освіти; 
14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 11 та підготовка 

до зустрічі 12 
Члени експертної групи 

15.00-15.30 Зустріч 12. Зустріч із групою 
забезпечення та проєктною групою ОНП  

Члени експертної групи 
Гарант ОНП (Гандзюра В.П.) 
Члени групи забезпечення та проєктної групи 
ОНП: Лукашов Д.В., Трохимець В.М.,  
Сидоренко Л.І. 

15.45-16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
проректор з науково-педагогічної роботи - 
Бугров В.А.; проректор з науково-педагогічної 
роботи (перспективний розвиток ) Рожко О. Д.,  
проректор з наукової роботи Жилінська О. І., 
голова НМК ННЦ «Інститут біології та 
медицини» Скрипник Н.В., заступник директора 
з наукової роботи Сокур Л. В.,  
гарант ОНП (Гандзюра В.П.) 

16.30-18.00 Підведення підсумків зустрічей дня 2, робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 3 – (9 жовтня 2020) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


