ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи
із використанням технічних засобів відеозв’язку
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми із використанням технічних засобів
відеозв’язку, 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі 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 передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будьяких 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.
2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення
такої зустрічі.
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної
експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої програми,
є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання – Свинаренко Андрій
Андрійович (+38(048)-232-67-39; svinarenkoaa@gmail.com).
.

3. Розклад роботи експертної групи
Зустріч або інші активності

Учасники

Вид роботи та технічного
забезпечення

День 1 – 9 червня 2021 року
9:3010:00

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

Члени експертної групи;
гарант ОП проф. Свинаренко Андрій Андрійович;
Ректор: проф. Степаненко Сергій Миколайович;
Проректор з навчальної роботи доц. Сербов Микола Георгійович;
Проректор з навч.-методичної роботи проф. Хохлов Валерій Миколайович;
Проректор з наукової роботи проф. Тучковенко Юрій Степанович;
Проректор з науково-педагогічної
роботи та розвитку університету Крачковська Марія Антонівна;
Завідувач кафедри - проф. Глушков Олександр
Васильович

Відеоконференція

10:0010:30
10:3011:10

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
Відеоконференція
зустрічі 2
Зустріч 2 з викладацьким складом
Члени експертної групи;
Відеоконференція
гарант ОП:
проф. Свинаренко Андрій Андрійович;
НПП, що безпосередньо відповідають за зміст
освітньої програми, а також викладають за цією
програмою:
Завідувач кафедри, проф. Глушков Олександр
Васильович,
доц. Чернякова Юлія Георгіївна,
доц. Дубровська Юлія Володимирівна,
доц. Буяджи Василь Володимирович,

доц. Флорко Тетяна Олександрівна,
проф. Шкловський Валерій Олександрович,
проф. Хецеліус Ольга Юріївна,
доц. Сєрга Інга Миколаївна,
доц. Ігнатенко Ганна Володимирівна,
проф. Кондратенко Петро Олексійович
(НАУ, м. Київ),
проф. Шевчук Володимир Гаврилович
(ОНУ ім. І. Мечникова),
проф. Тюрін Олександр Валентинович
(ОНУ ім. І. Мечникова)
Члени експертної групи

11:1011:40

Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3

11:4012:20

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

12:2012:50

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 4

12:5014:00
14:0014:30

Перерва

Члени експертної групи;
випускники ОНП 2020 року:
Терновський Євген Валентинович,
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:
Буяджи Ганна Андріївна,
Мироненко Дмитро Андрійович,
Михайлов Олексій Леонідович,
Нестеренко Андрій Андрійович,
Білан Іван Ігорович

Зустріч 4 з представниками самоврядування Члени експертної групи;
здобувачів вищої освіти
Голова Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і мол. вчених - Шуптар-Пориваєва
Наталія Йосипівна;
Члени наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і мол. вчених, відповідальні за НДР

Відеоконференція
Відеоконференція

Відеоконференція

Відеоконференція

аспірантів: Буяджи Василь Володимирович,
Терновський Євген Валентинович;
Голова Ради студентського самоврядування ОДЕКУДмитрієнко Анастасія Сергіївна;
Голова первинної профспілкової організації
студентів - Бучко Ірина Романівна;
Завідувач сектору по роботі з аспірантами,
докторантами і молодими вченими - Ільїна Анна
Олександрівна;
Відповідальна особа за НДР (конференції) Флорко Тетяна Олександрівна
14:3015:00
15:0015:40

15:4016:00
16:0016:40

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до Члени експертної групи;
Відеоконференція
зустрічі 5
Зустріч 5 з адміністративним персоналом
Члени експертної групи;
Відеоконференція
Гарант ОП проф. Свинаренко Андрій Андрійович;
Завідувач кафедри, проф. Глушков Олександр
Васильович;
Зав. відділу аспірантури та докторантури ОДЕКУ
Вітовська Олена Тимофіївна;
Начальник НДЧ ОДЕКУ
доц. Лужбін Анатолій Михайлович;
Начальник відділу міжнародних зв’язків: Шаблій
Олег Віталійович;
Начальник інформ.-обчислювального центру:
Чернишов Олексій Сергійович;
Керівник відділу забезпеч. якості вищої освіти:
Масловська Анна Миколаївна;
Начальник відділу сприяння працевлаштуванню
випускників - Малацковська Світлана Василівна
Підведення підсумків зустрічі 5
Члени експертної групи
Відеоконференція
Зустріч 6 з роботодавцями

Члени експертної групи;
Відеоконференція
представники роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП:

16:4017.00

Підведення підсумків зустрічі 6

Професор кафедри загальної та прикладної фізики
Національного авіаційного університету (м. Київ ),
Заслужений діяч науки і техніки України, доктор фіз.мат. наук., проф. Кондратенко Петро Олексійович;
Професор кафедри експериментальної фізики
факультету математики, фізики та інформатики
Одеського національного ун-ту ім. І. Мечникова,
директор Фізико-техніч.Центру НАН і МОН України,
доктор фіз.-мат. наук., проф. Лепіх Ярослав Ілліч;
Професор кафедри загальної фізики та фізики
теплоенергетичних і хімічних процесів фак-ту
математики, фізики, інформатики Одеського націон.
ун-ту ім. І. Мечникова, доктор фіз.-мат. наук, проф.
Шевчук Володимир Гаврилович;
Професор економіко-правого фак-ту Одеського
національного університету ім. Мечникова доктор
фіз.-мат. наук., проф Тюрін Олександр
Валентинович;
Professor of the Paris-Sorbonne Universite France,
Editor of Springer Nobel Series PTCP Jean Maruani;
Professor of Physics Institute, Nicolaus Copernicus
University, Torun (Polland) Habil.Dr., prof. Jacek
Karwowski;
Professor of Uppsala University (Sweden), Editor of the
Elsevier “Advances in Quantum Chem”,Dr., Prof. Erkki
Brandas;
Professor of the University of Venda (South Africa),
Director of Center DFT Comp., Dr., Prof. Liliana
Mammino;
Пров. наук. співр. НДЦ проблем розвитку та
застосування ВМС України Інституту ВМС Нац. унту “Одеська морська академія” канд. фіз.-мат. наук.,
доц. Терновський Валентин Борисович
Члени експертної групи
Відеоконференція

День 2 – 10 червня 2021 року
10:0011:00

Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП
- електронна бібліотека і репозитарій
бібліотеки;
- віддалений доступ до Scopus, WoS;
- Навчально-наукова інноваційна лабораторія;
- інші ІТ-засоби, що використовуються в
дослідницькій роботі

11:0011:40

Відкрита зустріч

11:4012:00
12:0012:40
12:4013:00
13:0014:00
14:0014:30

Підведення підсумків відкритої зустрічі
Резервна зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі

Члени експертної групи;
Гарант ОП: проф. Свинаренко Андрій Андрійович,
Зав. випускної кафедри проф. Глушков Олександр
Васильович;
Проректор з науково-педагогічної роботи та
розвитку університету - Крачковська Марія
Антонівна;
Начальник інформ.-обчислювального центру Чернишов Олексій Сергійович;
Представники International Research Centre on
Quantum Systems in Physics, Chemistry and Biology;
Відп. за платформу дистанційного навчання доц. Буяджи Василь Володимирович;
Фототозвіт (показ оглядових презентацій, на яких
представлені зразки матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП)
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта
ОП та представників адміністрації ЗВО)
Члени експертної групи

Відеоконференція, фотозвіт,
відеозвіт, документальний
звіт

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи

Відеоконференція

Члени експертної групи;
Ректор - проф. Степаненко Сергій Миколайович;
Проректор з навчальної роботи доц. Сербов Микола Георгійович;
Проректор з навч.-методичної роботи проф. Хохлов Валерій Миколайович;

Відеоконференція

Відеоконференція
Відеоконференція

Відеоконференція

Перерва
Фінальна зустріч

14:30

Робота з документами

Проректор з наукової роботи проф. Тучковенко Юрій Степанович;
Зав. кафедри, проф. Глушков Олександр Васильович;
Гарант ОП - проф. Свинаренко Андрій Андрійович
Члени експертної групи
Надаються коректні
посилання та/або файли в
модулі запитів в системі
агентства (рекомендовано)
або надсилаються на
електронну пошту
День 3 – 11 червня 2021 року

«День суджень» – внутрішня зустріч
експертної групи

Члени експертної групи

Відеоконференція

