
 
 

 

   
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної ек-

спертизи у Відкритому міжнародному університеті розвитку 
людини «Україна» у період 15 -17 лютого 2021 р. за спеціальні-

стю 091 Біологія освітньо-професійної програми «Біологія» (ID 
у ЄДЕБО 47350) за другим рівнем вищої освіти (справа № 

151/АС-21) (експертна група призначена Наказом Національ-
ного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 січня 

2021 р. №157-Е)  
 

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 про-
ведення 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 На-
ціонального агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною 
матеріалів акредитаційної справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випад-
ків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути прису-
тні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду 
для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку екс-
пертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зу-
стрічі 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.  

2.4. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’яза-
ний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповід-
ною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для про-
ведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акреди-
тацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відо-
мостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно.



   
 

   
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 15.02.2021 

09:00–09:40 Організаційна зустріч із гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП Мовчан Валентина Олексіївна 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 1 з керівником ЗВО Члени експертної групи;  
 
Президент університету проф. Таланчук Петро 
Михайлович;  
Проректор з навчально-виховної роботи Коляда 
Оксана Петрівна;  
Відповідальна за наукову та міжнародну діяль-
ність Давиденко Ганна Віталіївна; 
 
Директор Інституту біомедичних технологій Мо-
вчан Валентина Олексіївна; 
Заступник директора Сергійчук Наталія Микола-
ївна; 
Завідувач кафедри мікробіології, сучасних біоте-
хнологій та імунології Тугай Тетяна Іванівна. 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00–11:40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП Мовчан В.О.;  
 
науково-педагогічні працівники, що безпосеред-
ньо відповідають за зміст освітньої програми, а та-
кож провідні лектори, наукові керівники магіс-
терських робіт; члени комісії з кваліфікаційного 
іспиту;  
члени проектних груп і групи забезпечення, 
не більше 10 осіб, серед яких викладачі різних 
кафедр: 



   
 

   
 

д.б.н. Білявська Людмила Олексіївна;  
к.б.н. Зелена Любов Борисівна; 
д.м.н. Чумак Анатолій Андрійович; 
к.б.н. Беспалова Олена Ярославівна;  
к.б.н. Корінько Олена Миколаївна; 
д.б.н. Козлова Ірина Панасівна; 
д.б.н. Поєдинок Наталія Леонідівна; 
к.пед.н. Сірик Людмила Миколаївна;  
к.соц.н. Євдокимова Валентина Володимирівна. 

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12:00–13:00 Обідня перерва  

 
13:00–13:10 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:10–13:50 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 
3–4 з кожного року навчання) 
1 курс  
Дубинська Наталія Сергіївна; 
Кудрявцев Кирило Костянтинович; 
Гладких Георгій Олександрович; 
Богуцька Олена Василівна;  
2 курс  
Кравченко Євгеній Ігорович;  
Герасимнюк Владислав Олегович;  
Васильчук Інна Володимирівна;  
Качалкова Павлина Сергіївна. 

13:50–14:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14:00–14:40 Зустріч 4 з представниками студентського 
наукового товариства 

Члени експертної групи; 
 
представники студентського самоврядування, які 
відповідають за участь студентів у внутрішній си-
стемі забезпечення якості вищої освіти (голова 
студентського самоврядування університету, го-



   
 

   
 

лова профкому університету, голова студентсь-
кого самоврядування Інституту біомедичних тех-
нологій): 

 голова студентського самоврядування універ-
ситету Ліщинський Владислав Юрійович; 

 голова профкому Ширай Жанна Валеріївна; 

 голова студентського самоврядування Інсти-
туту біомедичних технологій Юрковецький 
Владислав Євгенійович 

14:40–14:50 Підведення підсумків зустрічі 4  
 

15:00–15:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім га-
ранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО) 

15:40–15:50 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16:00–16:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
 
представники роботодавців, що залучені до здійс-
нення процедур внутрішнього забезпечення яко-
сті ОП, а також освітнього процесу.  
Загальна кількість 5–10 осіб 

16:40–16:50 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – 16.02.2021 

09:00–10:30 Огляд матеріально-технічної бази, що вико-
ристовується під час реалізації ОП (відеоро-
лик) 

Члени експертної групи; 
 
гарант ОП Мовчан В.О.; 
Завідувач кафедри мікробіології, сучасних біоте-
хнологій та імунології Тугай Т.І. 
Директор бібліотеки Колесникова Ніна Петрівна;  

Завідувач Навчально-наукової лабораторії мікро-

біології, імунології та біотехнологій Тугай Анд-

рій Васильович; 



   
 

   
 

Начальник Центру технічного забезпечення нав-

чального процесу Бессараб Петро Герасимович; 

Начальник управління матеріально-технічного 

забезпечення Штукерт Валентина Вікторівна. 
10:30–10:40 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10:40–11:20 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

 
Начальник центру внутрішнього аудиту Лопоно-
сова Наталія Петрівна; 
Представник навчально-методичного відділу Ба-
ула Вікторія Миколаївна; 
Представник Відділу академічної мобільності та 
відділу міжнародної співпраці Давиденко Ганна 
Віталіївна; 
Представник Комісії з етики – директор Інституту 

філології та масових комунікацій професор Барна 

Наталія Віталіївна;  

Особа, відповідальна за політику дотримання ака-

демічної доброчесності в Інституті, заступник ди-

ректора Сергійчук Наталія Миколаївна. 

11:20–11:30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:30–12:10 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  
 
Начальник юридичного відділу Шамрай Віктор 
Георгійович; 
Начальник управління навчально-виховної ро-
боти Веденєєва Ольга Анатоліївна;  
Заступник директора Центру інклюзивних техно-
логій Ушеренко Наталія Русланівна; 
Фахівець відділу організації виховної роботи 
Корбут Кароліна Костянтинівна; 
Директор центру розвитку корпоративного пор-
талу та просування в Інтернет просторі Базиленко 
Сергій Олександрович. 



   
 

   
 

 

12:10-12:20 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

12:20–13:20 Обідня перерва  
 

13:20–13:30  Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи  
13:30–14:10 Зустріч 8 з випускниками ОП  Члени експертної групи;  

 
випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб)  

14:10–14:20 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи  
14:20–15:00  Резервна зустріч Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15:00–15:10  Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи  
15:10–16:30 Фінальна зустріч  Члени експертної групи;  

 
Президент університету проф. Таланчук Петро 

Михайлович;  

Проректор з навчально-наукової роботи Коляда 

Оксана Петрівна; 

Директор Інституту біомедичних технологій Мо-

вчан В.О.; 

Начальник управління навчально-виховної ро-

боти Веденєєва Ольга Анатоліївна;  

Заступник директора Сергійчук Наталія Микола-

ївна; 

Завідувач кафедри мікробіології, сучасних біоте-
хнологій та імунології Тугай Т.І. 
 

День 3 – 17.02.2021 



   
 

   
 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч екс-
пертної групи 

Члени експертної групи 

 

 


