
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

 
проведення акредитаційної експертизи   

з використанням технічних засобів відеозв’язку   
в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  

освітньо-наукової програми «Математика» (ID у ЄДЕБО 37133)  
за спеціальністю 111 Математика,   

за третім рівнем вищої освіти (Доктор філософії),  
в період з 14.09.2020 по 16.09.2020     

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 
та закладу вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-
наукової програми «Математика» 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 онлайн-візиту експертної групи 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. Програма онлайн-візиту експертної групи в обов’язковому порядку оприлюднюється на 
сайті ЗВО. 

2.2. Відеозапис зустрічей онлайн-візиту є обов’язковим. Він здійснюється членами 
експертної групи виключно для внутрішнього використання Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти і не передається третім особам. 

2.3. В якості спостерігача у всіх етапах онлайн-візиту бере участь член Національного 
агентства / співробітник секретаріату.    

2.4. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні представники ЗВО та інші особи. 

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту 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. 

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено резервну онлайн-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 
онлайн-зустрічі. 

2.7. У розкладу виїзду передбачено відкриту онлайн-зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час   
проведення такої зустрічі, опублікувавши оголошення на офіційному сайті та інших власних 
інформаційних платформах та надавши посилання та/або ідентифікатор зустрічі. 



2.8. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньо-наукової програми «Математика», вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку (платформа Zoom).  

 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (14.09.2020) 

09:00–09:20 Організаційна зустріч з 
гарантом ОНП, перевірка та 
налаштування технічних засобів 
відеозв’язку  

Члени експертної групи: Требенко О.О., Кравченко 
Н.В., Попадюк О.Б. 
 
Гарант ОНП: Перестюк М.О. 
Декан механіко-математичного факультету: 
Безущак О.О.  

09:20-09:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:30–10:00 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи: Требенко О.О., Кравченко 
Н.В., Попадюк О.Б. 
 
Проректор з наукової роботи: Жилінська О.І.  
Проректор з науково-педагогічної роботи:  
Бугров В.А. 
Декан механіко-математичного факультету: 
Безущак О.О.  
Гарант ОНП: Перестюк М.О. 

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

Члени експертної групи 

10:10–11:10 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи: Требенко О.О., Кравченко 
Н.В., Попадюк О.Б. 
 
Науково-педагогічні працівники, що викладають 
на ОНП “Математика” (без завідувачів кафедр і 
декана факультету):  
Кукуш О.Г., Маципура В.Т.; 
 
наукові керівники аспірантів: 
Ганюшкін О.Г., Городній М.Ф., Олійник А.С., 
Пришляк О.О., Капустян О.В. 

11:10–11:30 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:30-12:10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 
«Математика» (аспіранти): 
Чаповський Є.Ю. (1 р.н.), Железняк Г.С. (2 р.н.), 
Ольшевський М.С.(3 р.н.), Прохорчук В.А.(3 р.н.), 
Хохлюк О.О. (4 р.н.) 



12:10-12:30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 

12:30-13:10 Зустріч 4  
з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи;  
 
Голова Ради молодих вчених Університету: 
Москвіна В.С., науковий співробітник кафедри 
органічної хімії хімічного факультету 
 
Голова Ради молодих вчених механіко-
математичного факультету:  
Зубченко В.П., асистент кафедри теорії 
ймовірностей, статистики та актуарної математики 
 
Представник Ради молодих вчених (аспірант 
механіко-математичного факультету): 
Чернова О.О.  
  
Представник профспілки (аспірант механіко-
математичного факультету): Остос О.Х.  
 
В.о. голови студентського парламенту механіко-
математичного факультету: 
Александрова П.В., студентка 3 курсу  

13:10-13:30 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи; 

13:30-14:30 Обідня перерва  

14:30–15:10 
 

Зустріч 5 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи;  

Директор науково-методичного центру організації 
навчального процесу Гожик А.П. 

Керівник сектору моніторингу якості освіти: 
Щеглюк Д.В. 

15:10-15:30 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

15:30-16:10 Відкрита зустріч  Члени експертної групи;  
 
Усі охочі учасники освітнього процесу за ОНП 
«Математика» (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

16:10–16:30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 6  

Члени експертної групи;  
 

16:30–17:00 Зустріч 6 з випускниками Члени експертної групи;  
 
випускники аспірантури зі спеціальностей 01.01.** 
останніх 5 років; 
Радченко Д., лауреат міжнародної премії Ninth 
Popov Prize (2020), Федеральна вища технічна 
школа Цюриха, Швейцарія; 
Макогін В.І., Університет м. Ульм, Німеччина; 
Луз М.М., ПАТ «Страхова компанія «Кардіф»; 
Сисак К.Я., Національний транспортний 
університет, Україна; 
Степух В.В., GlobalLogic Ukraine, Україна 



17:00–17:20 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

17:20–18:00 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 
 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП “Математика”: 
 
Зельманов Є.І.,  лауреат Філдсовської премії, 
Почесний доктор Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
професор університету м. Сан-Дієго, США, 
професор кафедри алгебри і комп’ютерної 
математики механіко-математичного факультету 
(погодинна оплата); 
 
Бойчук О.А., член-кореспондент НАН України, 
Інститут математики НАН України; 
 
Олійник Б.В., Національний університет «Києво-
Могилянська академія»; 
 
Мохонько О.А., Samsung Electronics; 
 
Кнопова В.П., Дрезденський технічний 
університет, Німеччина; 
 
Кучук-Яценко С.В., ПрАТ СК «ПЗУ Україна» 

18:00–18:30 Підведення підсумків зустрічі 7 
та 1-го дня в цілому 

Члени експертної групи 

День 2 – (15.09.2020) 

09:00–09:50 Огляд (відеотрансляція) та 
обговорення питань стану 
матеріально-технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОНП «Математика» 

Члени експертної групи;  

Гарант ОНП: Перестюк М.О., 

Декан механіко-математичного факультету 
Безущак О.О. 

09:50–10:00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

10:00–10:40 
 
 
 
 
 
 

Зустріч 8 із керівництвом 
(персоналом) допоміжних 
структурних підрозділів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи; 
 
Начальник відділу кадрів:  Іванченко О.Г. 
 
Керівник психологічної служби КНУ:  
Бояршинова К.І.; 
 
Директор центру інноваційного розвитку: 
Березіна С.Б.,  
 
Начальник відділу академічної мобільності 
Соболєвська Л.С.,  
 
Начальник відділу міжнародного співробітництва: 
Кравченко А.О. 

10:40-11:00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 



11:00-11:40 
 

Зустріч 9 із керівництвом 
(персоналом) підрозділів, 
відповідальних за організацію 
наукової роботи, дотримання 
академічної доброчесності 

Члени експертної групи; 
 
Начальник науково-дослідної частини 
Толстанова Г.М. 
 
Начальник відділу підготовки та атестації науково-
педагогічних кадрів Ткачук А.О.  
 
Директор Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Сербін О.О. 
 
Член комісії Вченої ради Університету з питань 
етики: Кондратьєва І.В., керівник Центру 
виховної роботи Університету 
 
Директор науково-консультаційного центру, 
вчений секретар науково-дослідної частини 
Караульна Н.В. 

11:40-12:00 Підведення підсумків зустрічі 9  Члени експертної групи 

12:00-12:50 Зустріч 10 із адміністрацією 
факультету, завідувачами кафедр 

Члени експертної групи; 
Декан механіко-математичного факультету: 
Безущак О.О.; 
 
Гарант, завідувач кафедри диференціальних та 
інтегральних рівнянь: Перестюк М.О.;  
 
Завідувачі кафедр, долучених до підготовки 
аспірантів ОНП «Математика»: Петравчук А.П., 
Станжицький О.М., Мішура Ю.С. 
 
Завідувач аспірантури механіко-математичного 
факультету Талатинова О.К. 

12:50–13:00 Підведення підсумків зустрічі 10  Члени експертної групи 

13:00-13:50 Обідня перерва  

13:50-14:00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14:00–14:40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14:40–15:00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі і 2 дня в цілому 

Члени експертної групи 

15:00-16:00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
 
проректор з науково-педагогічної роботи:  
Бугров В.А. 
 
Гарант ОНП: Перестюк М.О.; 
 
Декан факультету: Безущак О.О. 

День 3 – (16.09.2020) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


