
 
 

 
 

 
ПРОГРАМА 

онлайн роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 
експертизи за спеціальністю “103 Науки про Землю” освітньої програми 

“Метеорологія і кліматологія” (ID у ЄДЕБО 48128) за другим рівнем вищої 
освіти  

(справа No 825/АС-21)  
 

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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 

відеозв’язку та передбачає проведення експертизи без фізичної присутності експертів у 
ЗВО. 

2.2. ЗВО сприяє проведенню акредитаційної експертизи та надає технічну 
підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та правильної інсталяції 
програмного забезпечення. 

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 програмі візиту 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. 

2.5. 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 із використанням технічних засобів відеозв’язку 
проводиться на платформі Zoom. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 29.04.2021 

09.00–09.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП 
відеоконференція 

Гарант ОП Прокоф`єв Олег Милославович; 
Члени експертної групи 

09.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–1о.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Прокоф`єв Олег Милославович;  
Ректор Степаненко Сергій Миколайович 
Перший проректор, проректор з навчальної роботи  
Сербов Микола Георгійович 
Проректор з навчально-методичної роботи  
Хохлов Валерій Миколайович  
Проректор з наукової роботи  
Тучковенко Юрій Степанович 

10.30–11.30 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
(он-лайн стрім лабораторій, 
задіяних на ОП, відео- і 
фотопрезентації) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП – Прокоф’єв Олег Милославович; 
Проректор з науково-педагогічної діяльності та розвитку 
університету Крачковська Марія Антонівна; 
Директор гідрометеорологічного інституту  
Овчарук Валерія Анатолівна; 
Доцент кафедри метеорології та кліматології  
Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна; 
Диспетчер деканату ГМІ Кущенко Лілія Вікторівна; 

11.30–12.30 Зустріч 2 з академічним персоналом 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають 
на цій програмі:  
Проф. кафедри метеорології та кліматології  
Хохлов Валерій Миколайович; 
Доц. кафедри метеорології та кліматології  
Хоменко Інна Анатоліївна; 
Доц. кафедри метеорології та кліматології  
Недострелова Лариса Василівна;  



Доц. кафедри метеорології та кліматології  
Катеруша Галина Павлівна; 
Доц. кафедри метеорології та кліматології  
Агайар Елліна Вікторівна; 
Доц. кафедри іноземних мов  
Шотова-Ніколенко Ганна Василівна; 
Доц. кафедри економіки природокористування  
Бунякова Юлія Ярославівна. 

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

Члени експертної групи 

12.45–13.15 Обідня перерва  
13.15–14.15 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
гр. МЗМ-20: Гелетій Ірина Юріївна, Омеляненко Юлія 
Сергіївна; 
гр. МЗК-20: Богданова Діана Олегівна, Панченко 
Єлизавета Андріївна, Приходько Надія 
Олександрівна, Родінова Ірина Олексіївна, 
Шидловська Лілія Ігорівна 

14.15–14.30 Підведення підсумків зустрічі 3, 
підготовка зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.30–15.30 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування:  
Голова студентського самоврядування ОДЕКУ 

Дмітрієнко А.С. 

1-й заступник голови СС ОДЕКУ Чеботарьова Н.В. (ГМІ); 

Прес-служба СС ОДЕКУ Картамишев В.Є.(ГМІ); 

Представники профкому студентів від ГМІ Бренінг М.А.; 

Представник  СС ГМІ Пащенко  Б.О.; 

Член Вченої ради  ГМІ Сівак А.В.;  

Представники СС в гуртожитку №1  

Мартинова Н.С., Рибалко Є.С.; 
Голова НТ ОДЕКУ Шуптар-Пориваєва Н.Й. 
Голова НТ ОДЕКУ ГМІ Тимко-Корягіна О.С. 



15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4, 
підготовка зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00–17.00 Зустріч 5 з роботодавцями 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Начальник Гідрометеорологічного Центру Чорного та 
Азовського морів Ситов Віктор Миколайович; 
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології 
Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України 
та НАН України Балабух Віра Олексіївна; 
Провідний науковий співробітник Українського науково 
центру екології моря Шурда Ксенія Едуардівна; 
Начальник відділу метеорологічних прогнозів 
Гідрометеорологічного Центру Чорного та Азовського морів 
Тарнавська Олена Володимирівна. 

17.00–18.00 Підведення підсумків зустрічі 5. Робота 
з документами 
 

Члени експертної групи 

День 2 – 30.04.2021 
8.45–9.00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
9.00–9.45 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Директор гідрометеоролгічного інституту  
Овчарук Валерія Анатоліївна 
Заступник директора з навчальної роботи 
Прокоф’єв  Олег Милославович 
Заступник директора з виховної роботи 
Кічук Наталя Сергіївна 
 Заступник директора з міжнародної діяльності 
Хоменко Інна Анатоліївна  

9.45–10.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.00–11.00 Зустріч 7 із випускниками 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Випускники ОП останніх 5-ти років: 
Антонюк Яна Іванівна (грудень 2020) 
Султан Юлія Сергіївна (грудень 2020) 



Богушенко Анна Олегівна (травень 2020) 
Овсяник Ірина Володимирівна (грудень 2019) 

11.00–12.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Обідня перерва  
13.00–14.00 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Проректор з навчально-методичної роботи  Хохлов Валерій 
Миколайович – відповідальний за забезпечення якості 
вищої освіти; 
Начальник відділу забезпечення якості освітньої діяльності  
Масловська Ганна Миколаївна;  
Начальник Центру перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів Монюшко Марина Михайлівна; 
Начальник відділу  по сприянню працевлаштування 
випускників Малацковська Світлана Василівна; 
Начальник міжнародного відділу  
Шаблій Олег Віталійович; 
Начальник навчально-методичного відділу  
Пісарук Тетяна Миколаївна; 
Заступник Голови приймальної комісії ОДЕКУ, перший 
проректор Сербов Микола Георгійович; 
ВО директора бібліотеки, проректор з науково-педагогічної 
діяльності та розвитку університету  
Крачковська Марія Антонівна; 
Начальник відділу кадрів Ізотов Сергій Олександрович; 
Головний бухгалтер Мансарлійська Тетяна Миколаївна,  
Начальник планово-фінансового відділу  
Бондаренко Валентина Миколаївна. 

14.00–14.30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
14.30–15.30 Відкрита зустріч 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 8, 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/navchal-no-metodychnyy-viddil
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/pryymal-na-komisiya
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/biblioteka
http://www.knu.edu.ua/pidrozdily/viddil-kadriv


16.00–16.30 Резервна зустріч 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.30–17.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
робота з документами 

Члени експертної групи 

17.00–17.30 Фінальна зустріч 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Прокоф`єв Олег Милославович; 
Ректор Степаненко Сергій Миколайович 
Перший проректор, проректор з навчальної роботи  
Сербов Микола Георгійович 
Проректор з навчально-методичної роботи  
Хохлов Валерій Миколайович 

День 3 – 01.05.2021 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


