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ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення  

акредитаційної експертизи у  Київському національному університеті 
ім. Т.Г. 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 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 виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, 

за потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 
2.2. ЗВО 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 
ЗВО та інші особи. 

2.4. 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. 

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 
повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

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 за адресою:  
                                                                                  м. Київ, вул. Володимирська, 60.  
                                                                                  м. Київ, вул. Васильківська, 90; 
                                                                                  м. Київ, просп. Глушкова, 2.  
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 (11.03.2020) 

9.15–9.30 Приїзд експертної групи до ЗВО Червоний корпус – адміністративний, вул. Володимирська, 60 
9.30–9.45 Організаційна зустріч з гарантами 

ОП 
Члени експертної групи; 

гарант ОП “Гідрологія” Гребінь Василь Васильович 
гарант ОП “Гідрогеологія” Кошляков Олексій Євгенович 

9.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи;  
Гарант ОП “Гідрологія” Гребінь В. В.,  
Гарант ОП “Гідрогеологія” Кошляков О. Є.; 
проректор з науково-педагогічної роботи Бугров В. А. 

10.30–10.45 Підведення підсумків зустрічі 1  Члени експертної групи  

10.45–11.30 Переїзд експертної групи до корпусу географічного факультету, просп. Глушкова, 2 
Корпус географічного факультету, просп. Глушкова, 2 

11.30–12.30 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП  “Гідрологія” Гребінь В. В.; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст ОП, 
а також викладають на цій програмі (усього не більше 10 осіб). 

12.30–12.45 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.45–13.45 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
10 здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП. Із них: 5 здобувачі освіти 
денної форми навчання 1 курсу; 5 здобувачі освіти денної форми навчання 2 
курсу; (усього 10 осіб). 

13.45–14.00 
Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.00–14.30 Обідня перерва 
14.30–15.30 Зустріч 4 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП “Гідрогеологія” Кошляков О. Є.; науково-педагогічні працівники, 
що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також викладають на цій 

http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/adm/Bugrov/
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програмі (усього не більше 10 осіб).  
15.30–15.45 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

15.45–16.45 

Зустріч 5 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
10 здобувачів вищої освіти, які навчаються на ОП. Із них: 5 здобувачі освіти 
денної форми навчання 1 курсу; 5 здобувачі освіти денної форми навчання 2 
курсу; (усього 10 осіб). 

16.45–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

17.00–18.00 Зустріч 6 з представниками 
студентського самоврядування  
 

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 факультету (керівники секторів навчальної 
роботи, студентської науки, представники студентського наукового 
товариства, зокрема й здобувачі вищої освіти за ОП) 

18.00–18.15 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 
18.15–18.45 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи;  

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП “Гідрологія”. Серед них: Осадчий 
В. І. - директор Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС 
України та НАН України; Хорєв М. Ю. – в.о. голови  Державного  
агентства водних ресурсів України; Яцюк М. В. - в.о. заступника 
директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації 
НААН України; Бойко В. М. - начальник відділу гідрологічних прогнозів 
Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України; Ярошевич 
О. Є. - директор консалтингової кампанії «Bluerivers» (5 осіб). 

18.45–19.15 Зустріч 8 з роботодавцями Члени експертної групи;  
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП “Гідрогеологія”. Серед них: Василенко 
Б. В. -  т.в.о. директора ТОВ «НВП «УКРГЕОЛОГСТРОМ»; Распутько В. 
В. - головний геолог ТОВ «Інженерні вишукування»; Люта Н. Г. - 
вчений секретар ДП «Український державний геологорозвідувальний 
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інститут»; Довженко О. П. - начальник Київської гідрогеологічної 
експедиції ДП «Українська геологічна компанія»; Руденко Ю. Ф. -  
заступник директора ДП «Науково-інженерний центр 
радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень» (5 осіб). 

19.15-19.30 Підведення підсумків зустрічей 7 і 8 Члени експертної групи 

День 2 (12.03.2020) 

08.30–09.00 Приїзд експертної групи до ЗВО Корпус ННІ «Інститут геології», вул. Васильківська, 90 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації 
ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП “Гідрогеологія” Кошляков О. Є. 

10.00–10.15 Підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

10.15–10.45 

Зустріч 9 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
директор Інституту Вижва С. А.; 
заст. директора з науково-педагогічної роботи Демидов В. К.; 
заст. директора з науково-педагогічної роботи Безродна І. М.; 
заст. директора з науково-педагогічної роботи Кравченко Д. В.;  
заст. директора з науково-педагогічної роботи Шостак А. В.  

10.45–11.15 Підведення підсумків зустрічі 9  Члени експертної групи  

Перехід експертної групи до корпусу географічного факультету, просп. Глушкова, 2 

Корпус географічного факультету, просп. Глушкова, 2 
11.15–11.45 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 
ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП “Гідрологія” Гребінь В. В. 

11.45–12.00 Підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 
12.00–12.30 Зустріч 10 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
декан факультету Олійник Я. Б.; 
заст. декана з навчальної роботи Пасько В. Ф.; 
заст. декана з наук. роботи і міжнар. співробітництва Запотоцький С. П.; 
заст. декана з виховної роботи Гринюк О. Ю. 

12.30–12.45 Підведення підсумків зустрічі 10 Члени експертної групи 

http://geo.univ.kiev.ua/uk/nash-fakultet/personaliji/137-olijnik-yaroslav-bogdanovich
http://geo.univ.kiev.ua/uk/nash-fakultet/personaliji/177-pasko-volodimir-feodosijovich.html
http://geo.univ.kiev.ua/uk/nash-fakultet/personaliji/178-zapototskij-sergij-petrovich
http://geo.univ.kiev.ua/uk/nash-fakultet/personaliji/213-grinyuk-oleg-yurijovich.html
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12.45–13.15 Обідня перерва  
13.15–13.30 Підготовка до зустрічі 11 Члени експертної групи 
13.30–14.00 Зустріч 11 із допоміжними 

(сервісними) структурними 
підрозділами 
 
 

Члени експертної групи; 
керівник або представник науково-методичного центру забезпечення 
якості освіти;  
керівник або представник відділу кадрів відповідальний за роботу з науково-
педагогічними працівниками, що викладають на ОП;  
керівник або представник планово-фінансового відділу;  
керівник або представник відділу академічної мобільності;  
керівник або представник відділу по роботі зі студентами. 

14.00–14.30 Підведення підсумків зустрічі 11 і 
підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

14.30–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до зустрічі 12 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Зустріч 12 з випускниками ОП 
“Гідрологія” 

Члени експертної групи; 
випускники 2-го рівня вищої освіти спеціальності останніх 5 років, які 
працюють за фахом. Серед них:  Лободзінський О. В. - Український 
гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України; Мудра 
К. В. -  консалтингова кампанія «Bluerivers»; Больбот Г. В. - 
Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН 
України; Кожем’якін Д. В. - Український гідрометеорологічний інститут 
ДСНС України та НАН України; Філіппова Ю. В. - Український 
гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України; 
Слотецький В. В. - Державна служба геології та надр України  (5 осіб) 

16.00–16.30 Зустріч 13 з випускниками ОП 
“Гідрогеологія” 

Члени експертної групи; 
випускники 2-го рівня вищої освіти спеціальності останніх 5 років, які 

працюють за фахом. Серед них: Цапок В. І. -  ТОВ «Інженерні 

вишукування», Креденець А. О. -  Проектно-вишукувальне об’єднання 

«Укрбудгеологія», ФОП «Чуйко Ігор Зенонович», Мєдвєдєва О. О. -  

Інститут водних проблем і меліорації НААН,  Гребенюк М. М. - ТОВ 
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«Гео Пошук», Патрикей Г. Ю. - ТОВ «НВП «Укргеологстром»  
(5 осіб) 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 12 і 13 Члени експертної групи 
17.00–17.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

17.30–17.45 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

17.45–18.15 Фінальна зустріч 
 
 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП “Гідрологія” Гребінь В. В.,  
Гарант ОП “Гідрогеологія” Кошляков О. Є.; 
декан географічного факультету Олійник Я. Б.; 
директор ННІ “Інститут геології”  Вижва С. А. 
День 3 (13.03.2020) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 
 
 


