
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі з використанням 

технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю 091 «Біологія» за 

першим рівнем вищої освіти освітньої програми 1651 «Біологія» в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 

період з 18.10.2022по 20.10.2022р. 

 

 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО)-ЗДМУ, під час проведення 

акредитаційної експертизи у відділеному (дистанційному) режимі за 

спеціальністю 091 «Біологія» освітньої програми (ОП) «Біологія» за першим 

рівнем вищої освіти (бакалавр) з використанням технічних засобів відеозв’язку, 

а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (КНУ імені 

Тараса Шевченка), так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї 

програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і КНУ імені Тараса 

Шевченка. 

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. КНУ імені Тараса Шевченка на час роботи експертної групи 

забезпечує можливості проведення акредитаційної експертизи з використанням 

технічних засобів відеозвʼязку. 

2.2. КНУ імені Тараса Шевченка забезпечує доступ членів експертної 

групи до мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi. У 

виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в 

інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, 

коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні 

працівники КНУ імені Тараса Шевченка та інші особи. 

2.4. КНУ   імені    Тараса    Шевченка    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. 

2.5. 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 

заздалегідь повідомляє про це КНУ імені Тараса Шевченка; КНУ імені Тараса 

Шевченка має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної 

особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладу програми візиту передбачено відкриту зустріч. КНУ 

імені Тараса Шевченка зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. КНУ імені Тараса Шевченка надає документи та іншу інформацію, 

необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 

групи. 

2.8. Контактними особами від КНУ імені Тараса Шевченка з усіх питань, 

пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гаранти освітніх програм, які 

вказані у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних 

засобів відеозв’язку 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інша активність Учасники 

День 1 – (18.10.2022 р.) 
 

09.00-09.15 Підготовка до зустрічі з адміністрацією 

навчального закладу (НЗ), технічне 

підключення, налаштування on-line зв’язку 

Члени експертної групи 

09.15-09.30 Зустріч 1 з гарантом 

КНУ імені Тараса Шевченка 

ОП «Біологія»; Гарант ОП Афанасьєва Катерина Сергіївна 

09.30-10.50 Зустріч 2 з керівником та менеджментом 

КНУ імені Тараса Шевченка 

Члени експертної групи, 

гарант ОПП Афанасьєва К.С., проректор з науково- 

педагогічної роботи Гожик Андрій Петрович, 

директор ННЦ «Інститут біології та медицини» 

Остапченко Людмила Іванівна, заступник директора 

з науково-педагогічної роботи Скрипник Наталія 

Вячеславівна, заступник директора з науково- 

педагогічної роботи Мариненко Тетяна 
Валентинівна 

10.50-11.00 Підведення підсумків зустрічей 1, 2, підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00-12.30 Зустріч 3 з науково-педагогічним 

персоналом, який викладає на ОП «Біологія» 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Афанасьєва К.С.; науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми «Біологія» а також 

викладають на цій програмі (не більше 10 осіб): 

Скрипник Н.В., Сиволоб А.В., Чопей М.І., Сківка 

Л.М., Рудик М.П., Вороніна О.К., Савчук О.М., 
Костюк О.С., Юмина Ю.М., Нурищенко Н.Є. 



12.30-12.45 Підведення підсумків зустрічі 3 ; підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.45-13.15 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи, голова та представники 

студентського самоврядування університету та 

навчально-наукового центру "Інститут біології та 
медицини" 

13.15-13.30 Підведення підсумків зустрічі 4 ; підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

13.30-14.30 Обідня перерва  

14.30-15.30 Зустріч 5 

зі здобувачами вищої освіти ОП «Біологія» 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

«Біологія» (по 2-3 здобувачі кожного року 

навчання): Марчук Є., Клінкіна О., Яковенко П., 

Мазуркевич Т., Жучкова С., Володавчик В., 

Панащук С., Мельник О., Абрамян Л., Каплюк Д., 

Васильчук Л., Кизим М., Ковтуненко В., 

Бабинець А., Бабик А. 

15.30-15.45 Підведення підсумків зустрічі 5 ; підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

Відкрита зустріч 
 

15.45-16.00 Відкрита зустріч усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

16.00-16.15 Підведення підсумків відкритої зустрічі; 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.15-17.30 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи, представники 

роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 
«Біологія»     (ННЦ      «Інститут     біології     та 
медицини»): Ємець А.І., Моргун Б.В., Курінний 



  Д.А., Столяр Л.А., Хархота М.А., Грицев О.А., 

Рибачук О.А. 

17.30-18.00 Підведення підсумків зустрічі 6, обмін думками 

за підсумком першого дня акредитації. 

Члени експертної групи 

День 2 
19.10.2022 

 

09.00 –09.15 Підготовка до роботи ЕГ, технічне 
налаштування 

Члени експертної групи 

09.15–10.30 Огляд матеріально-технічної  бази, яка 

використовується під час реалізації ОП 

«Біологія» (відеопрезентація онлайн, онлайн- 

стрім, тощо) 

Члени експертної групи 

Гарант ОП «Біологія» Афанасьєва К.С., 

Савчук О.М., Олефіренко В.В., Юмина Ю.М. 

10.30-11.15 Зустріч 7 з персоналом/керівництвом 

підрозділів: навчально-методичний відділ, відділ 

забезпечення якості вищої освіти; відділ 

міжнародних зв’язків, наукова бібліотека імені 

М.Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка, 

приймальна комісія 

Члени експертної групи 

Пижик Андрій Миколайович, керівник 

навчально-методичного відділу 

Щеглюк Дарія Василівна, керівник відділу 

забезпечення якості освіти; 

Серьогіна Надія Миколаївна, заступник 

начальника відділу міжнародних зв’язків; 

Сербін Олег Олегович, директор Наукової 

бібліотеки ім. М. Максимовича; 

Креневич Олена Олександрівна, керівник відділу 

супроводу вступної кампанії; 

11.15-11.30 Підведення підсумків зустрічі 7 , підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 



11.30-12.30 Зустріч 8 з персоналом/керівництвом 

підрозділів: юридичний відділ, відділ кадрів, 

планово-фінансовий відділ, відділ академічної 

мобільності, молодіжний центр культурно- 

естетичного виховання, інформаційно- 

обчислювальний центр 

Члени експертної групи 

Іванченко Олексій Геннадійович, начальник 

відділу кадрів 

Саленко Ірина Володимирівна, начальник 

юридичного відділу; 

Дьолог Ірина Миколаївна, начальник планово- 

фінансового відділу; 

Галич Лілія Борисівна, керівник відділу 

академічної мобільності; 

Максименко Надія Євгенівна, директор 

молодіжного центру культурно-естетичного 

виховання 

Бойко Юрій Володимирович, начальник 

інформаційно-обчислювального центру; 

 
 

Керівники/представники відповідних відділів та 

підрозділів 

12.30-13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 , підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00-15.00 Зустріч 9 з випускниками ОП «Біологія» Члени експертної групи 

Випускники         ОП    «Біологія» (не    більш ніж 

10 випускників): Абражевич П., Волинська Ю., 

Панченко В., Мушій О., Хмельницька Ю., Мкртчян 

Г., Замша Ю., Блюм Р. 

15.00-15.30 Підведення підсумків зустрічі 9, підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30-16.30 Резервна зустріч Члени експертної групи, особи, додатково 

запрошені на резервну зустріч. 



16.30-17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи, 

гарант ОП «Біологія» Афанасьєва К.С., директор 

Навчально-наукового центру "Інститут біології та 

медицини" Остапченко Людмила Іванівна, 

заступник директора з науково-педагогічної 

роботи Скрипник Наталія Вячеславівна 

День 3 
20.10.2022 

09.00-18.00 «День суджень»–внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 
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