
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення  

акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми  
«Біоінформатика і структурна біологія»,  

другий рівень вищої освіти, за спеціальністю 091 Біологія,  
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  

з 21. 12. 2021 по 23. 12. 2021 р. 
 

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 освітньо-
наукової програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресами: пр-т академіка 
Глушкова, 4а, 4г, 4е, м. Київ 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – (21 грудня 2021 року) 
09.00–09.30 Організаційна зустріч з 

гарантом ОНП 
 

Члени експертної групи;  
 
Нипорко О. Ю. – Гарант ОНП 

09.30–10.00 Підведення підсумків зустрічі 
1 

Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
Гожик Андрій Петрович, проректор з 
науково-педагогічної діяльності; 
Директор ННІІВТ Комаров Ігор 
Володимирович, заступник директора 
ННІВТ з науково-педагогічної роботи 
Грабчук Галина Петрівна, завідувач 
кафедри молекулярної біотехнології та 
біоінформатики Нипорко Олексій 
Юрійович  – Гарант ОНП 

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
 
Нипорко О. Ю.  – Гарант ОНП 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають на 
цій програмі: 
Комаров Ігор Володимирович, 
Грабчук Галина Петрівна, 
Самофалова Дарія Олексіївна, 
Русінчук Наталія Миколаївна, Драган 
Анатолій Іванович, Войтешенко Іван 
Сергійович, Рибалка Ігор Євгенович, 
Сусь Богдан Богданович, Лутковська 
Наталія Миколаївна 

11.40–12.30 Підведення підсумків зустрічі 
2 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–14.40 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
Члени експертної групи; 
 
здобувачі вищої освіти, які навчаються за 
ОНП: 
Юрчикова Марія Олексіївна, Лисенко 
Андрій Сергійович, Нечепуренко 
Діана Віталіївна, Смялковська 
Валерія Вікторівна, Федірко Тетяна 
Олегівна, Стихиляс Марія 
Михайлівна, Слюсар Мирослава, 
Халецький Євген Валентинович, 
Удовенко Анастасія Вадимівна 



14.40–15.10 Підведення підсумків зустрічі 
3 і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.10–15.50 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; 
 
представники роботодавців, зокрема,  
залучених до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОНП: 
Солдаткін Олексій Петрович, 
Дзядевич Сергій Вікторович, 
Самофалова Дарія Олексіївна, 
Старосила Сергій Анатолійович,  
Протопопов Микола Васильович 

15.50–16.20 Підведення підсумків зустрічі 
4 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОНП та представників 
адміністрації ЗВО) 

17.00–17.30 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.30–18.10 Зустріч 5 з представниками 
студентського 
самоврядування та Ради 
молодих вчених 

Члени експертної групи; 
 
Гоян Софія Любомирівна, голова 
Студентського парламенту ННІВТ 
Койдан Анастасія Антонівна, секретар 
Студентського парламенту ННІВТ 
Михайлюк Павло Сергійович, 
заступник голови СПУ з освітніх питань 
Москвіна Вікторія Сергіївна – Голова 
Ради Молодих Вчених Університету 

18.10–18.40 Підведення підсумків зустрічі 
5 

Члени експертної групи 

День 2 – (22 грудня 2021 року) 
09.00–9.40 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 
час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
Нипорко О. Ю. – Гарант ОНП 
Войтешенко Іван Сергійович – 
відповідальний за демонстрацію 
матеріально-технічної бази  

9.40–10.10 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10.10–10.50 Зустріч 6 із 

адміністративним персоналом 
Члени експертної групи; 
 
Пижик Андрій Миколайович, 
директор навчально-методичного центру 
організації освітнього процесу; 
Щеглюк Дарія Василівна, керівник 
відділу забезпечення якості освіти; 
Директор ННІІВТ Комаров Ігор 
Володимирович, заступник директора 
ННІВТ з науково-педагогічної роботи 
Грабчук Галина Петрівна, завідувач 
кафедри молекулярної біотехнології та 
біоінформатики Нипорко Олексій 



Юрійович 
 

10.50–11.20 Підведення підсумків зустрічі 
6 і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Литвиненко Володимир Вікторович, 
директор центру комунікацій; 
Савченко Валентина Сергіївна, 
начальник планово-фінансового відділу; 
Котенко Віталій Миколайович, 
заступник голови первинної профспілкової 
організації; 
Іванченко Олексій Геннадійович, 
начальник відділу кадрів;  
Малеча Галина Павлівна, заступник 
головного бухгалтера; 
Сербін Олег Олегович, 
директор наукової бібліотеки ім. 

М.Максимовича. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 
7 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до резервної 

зустрічі 
Члени експертної групи 

14.00–14.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

14.40–16.30 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, підготовка 
до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
 
Гожик Андрій Петрович, проректор з 
науково-педагогічної діяльності; 
Директор ННІІВТ Комаров Ігор 
Володимирович, заступник директора 
ННІВТ з науково-педагогічної роботи 
Грабчук Галина Петрівна, завідувач 
кафедри молекулярної біотехнології та 
біоінформатики Нипорко Олексій 
Юрійович  – Гарант ОНП 

День 3 – (23 грудня 2021 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 
 


