
 

 

Наказ ЄДЕБО № 392-Е від 25.01.2021                                                                                            

 

ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (далі – КНУ імені Тараса 

Шевченка) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Статистика», а 

також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КНУ імені Тараса 

Шевченка, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 

згодою як експертної групи, так і КНУ імені Тараса Шевченка . 

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 КНУ імені Тараса Шевченка та 

інші особи, які не є запрошеними. 

2.2. КНУ імені Тараса Шевченка забезпечує присутність осіб, визначених програмою для 

кожної зустрічі у погоджений час. Зустрічі, включені до програми онлайн-візиту, є закритими. На 

них не мають бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до програми. 

2.3. У програмі онлайн-візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю процесу 

акредитаційної експертизи. . Експертна група повідомляє про це КНУ імені Тараса Шевченка у 

розумні терміни; КНУ імені Тараса Шевченка має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 

відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.4. У програмі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. КНУ імені Тараса Шевченка  

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 

програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 

2.5. КНУ імені Тараса Шевченка  надає документи та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від КНУ імені Тараса Шевченка  з усіх питань, пов’язаних з 

акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно 

 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 15.03.2021 

09:00-09:10 Підготовка експертної групи до 

організаційної зустрічі та 

зустрічі 1 

Члени експертної групи 

 

09:10-09:30 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП, перевірка та 

налаштування технічних 

засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Майборода Ростислав Євгенович 

09:30-10:00 Зустріч 1 
з керівником та представниками 

менеджменту ЗВО 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Майборода Ростислав Євгенович; 
проректор з наукової роботи Жилінська 

Оксана Іванівна; 
декан факультету Безущак Оксана 

Омелянівна; 

завідувач кафедри кафедри теорії 

ймовірностей, статистики та актуарної 

математики Мішура Юлія Степанівна 

10:00-10:15 

 

Підведення підсумків зустрічі 1 

і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

 

10:15-11:15 

 
Зустріч 2 
з академічним персоналом 

Члени експертної групи, науково-педагогічні 

працівники, які безпосередньо відповідають 

за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі (не більше 10 

осіб, без завідувача кафедри і декана 

факультету): 

 

доцент кафедри алгебри та комп’ютерної 

математики Бондаренко Євген 

Володимирович; 

 

доцент кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики 

Борисенко Олександр Данилович; 

 

доцент кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики 

Голомозий Віталій Вікторович; 

 

професор кафедри інтегральних та 

диференціальних рівнянь Капустян Олексій 

Володимирович; 

 

доцент кафедри математичної фізики  

Креневич Андрій Павлович; 

 

професор кафедри математичного аналізу 

Кукуш Олександр Георгійович; 

 

доцент кафедри математичного аналізу 

Назаренко Микола Олексійович; 



 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

доцент кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики 

Ральченко Костянтин Володимирович; 

 

доцент кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики Ямненко 

Ростислав Євгенійович; 

 

доцент кафедри теорії ймовірностей, 

статистики та актуарної математики Яневич 

Тетяна Олександрівна. 

11:15-11:30 

 

Підведення підсумків зустрічі 2 

і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 

11:30-12:30 

 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти освітньої програми, що 

акредитується 
 

Члени експертної групи; здобувачі вищої 

освіти, які навчаються за  освітньою 

програмою, що акредитується (представники 

з кожного курсу, не більше 10 осіб) 

 

Лозінська Катерина Анатоліївна (1 курс); 

Цегельник Андрій Богданович (1 курс); 

Волох Анна Сергіївна (2 курс); 

Кот Олена Володимирівна (2 курс); 

Іванченко Дмитро Олексійович (3 курс); 

Сонькіна Євгенія Олександрівна (3 курс); 

Горбунов Даніел Денисович (4 курс); 

Заверуха Богдан Володимирович (4 курс); 

Зеленько Петро Олександрович (4 курс); 

Проніна Дар’я Василівна (4 курс) 

12:30-12:40 Підведення підсумків зустрічі 3 

і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 

12:40-13:10 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

за освітньою програмою, що 

акредитується 

Члени експертної групи; представники 

студентського самоврядування (1–2 особи) від 

органу студентського самоврядування, який 

відповідає за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 

особи від органу студентського 

самоврядування відповідного структурного 

підрозділу, у якому реалізовується освітня 

програма, що акредитується 

 

секретар студентського парламенту 

університету Гаргола Ольга Олександрівна; 

 

в.о. голови студентського парламенту 

факультету Жук Тетяна Юріївна; 

 

заступник голови студентського парламенту 

факультету Александрова Поліна Вадимівна; 

 

в.о. голови студентської ради гуртожитку № 4 

Ковальова Світлана Володимирівна. 



 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

13:10-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:15 Підведення підсумків зустрічі 4 

і підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

14:15-14:55 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу за ОП 

«Статистика» (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

14:55-15:10 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до зустрічі 

5 

Члени експертної групи 

15:10-15:50 Зустріч 5 з випускниками Члени експертної групи; 

випускники ОП «Статистика» 

останніх 5 років 

Дегтяр Олена Вікторівна (2020); 

Коллє Олександра Дмитрівна (2019); 

Жмендак Іван Андрійович (2018); 

Кривіцька Наталя Олександрівна (2018); 

Аветісян Діана Арутюнівна (2017); 

Навара Ганна Віталіївна (2017); 

Сидорова Дарина Миколаївна (2017); 

Юрченко-Титаренко Антон Юрійович (2017). 

15:50-16:00 

 

Підведення підсумків зустрічі 5 

і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

16:00-16:40 Зустріч 6 з роботодавцями за 

освітньою програмою, що 

акредитується 

Члени експертної групи; представники 

роботодавців за освітньою програмою, що 

акредитується та залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості 

освітньої програми 

 

професор кафедри математичної статистики і 

диференціальних рівнянь Львівського 

національного університету імені Івана 

Франка Єлейко Ярослав Іванович; 

 

завідувач лабораторії медичної демографії 

Інституту радіаційної гігієни і епідеміології 

Національного наукового центру радіаційної 

медицини НАМН України Гунько Наталія 

Володимирівна; 

 

голова правління Товариства актуаріїв 

України Іванько Юрій Олександрович; 

 

декан фізико-математичного факультету 

Національного педагогічного університету 

імені М. П. Драгоманова, в.о. зав. відділу 

динамічних систем та фрактального аналізу 

Інституту математики НАН України 

Працьовитий Микола Вікторович; 

 



 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

Senior Statistical Programmer ТОВ «Картезіан-

Європа» Гумен Сергій Сергійович; 
 

Віце-президент Київської школи економіки з 

економічної освіти Верченко Олеся Петрівна; 

 

Постдок Університету м. Ульм, Німеччина, 

Макогін Віталій Іванович 

16:40-17:00 

 

Підведення підсумків зустрічі 6 

і 1-го дня в цілому. 

Підготовка до 2-го дня. 

Члени експертної групи 

 

   

День 2 – 16.03.2021 

08:45-09:00 

 

Перевірка та налаштування 

технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи; гарант освітньої 

програми 

09:00-09:40 

 

Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації освітньої 

програми, що акредитується 

Члени експертної групи; гарант освітньої 

програми, що акредитується 

Чекаємо пропозицій від гаранта ОП, яким 

чином експертна група ознайомиться з 

матеріально-технічною базою 

Змішаний формат: і відео корпусу, і онлайн 

відео-огляд 

09:40-10:00 Обговорення результатів огляду 

та підготовка до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

 

10:00-10:40 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; керівник або 

представник навчального управління 

(відділу); керівник або представник 

структурного підрозділу, відповідального за 

забезпечення якості освіти у КНУ імені 

Тараса Шевченка; керівник або представник 

структурного підрозділу, відповідального за 

ліцензування та акредитацію; керівник або 

представник відділу міжнародного 

співробітництва 

 

директор науково-методичного центру 

організації навчального процесу Гожик 

Андрій Петрович; 
 

в.о. керівника сектору моніторингу якості 

освіти Щеглюк Дарія Василівна; 

 

методист вищої категорії Білоус Олександр 

Вікторович; 

 

начальник відділу міжнародного 

співробітництва Кравченко Андрій 

Олександрович. 

10:40-11:00 

 

Підведення підсумків зустрічі 7 

і підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

11:00-11:40 Зустріч 8 із допоміжними Члени експертної групи; керівник або 



 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

 (сервісними) структурними 

підрозділами 

представник відділу інформаційного 

забезпечення; керівник або представник 

відділу кадрів; керівник або представник 

Студмістечка КНУ імені Тараса Шевченка; 

керівник або представник Університетської 

клініки; 

Директор Наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича; 

керівник або представник Молодіжного 

центру культурно-естетичного виховання; 

керівник або представник Центру 

комунікацій; керівник або представник 

психологічної служби; керівник або 

представник центру інноваційного розвитку 

 

начальник інформаційно-обчислювального 

центру Бойко Юрій Володимирович; 

 

начальник відділу кадрів Іванченко Олексій 

Геннадійович; 

 

начальник групи з поселення дирекції 

студентського містечка Кошова Анна 

Олександрівна; 

 

керівник Університетської клініки Черняк 

Віктор Анатолійович; 

 

директор Наукової бібліотеки ім. М. 

Максимовича Сербін Олег Олегович; 

 

директор молодіжного центру культурно-

естетичного виховання Максименко Надія 

Євгенівна; 

 

директор центру комунікацій Добржанська 

Олена Леонідівна; 

 

керівник психологічної служби Бояршинова 

Катерина Іванівна 

 

директор центру інноваційного розвитку 

Березіна Світлана Борисівна. 

11:40-12:00 

 

Підведення підсумків зустрічі 8, 

підготовка до резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

 

12:00-13:00 Обідня перерва  

13:00-13:30 

 
Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи; особи, додатково 

запрошені на резервну зустріч 

13:30-13:50 

 

Підведення підсумків резервної 

зустрічі і 2 дня в цілому 

Члени експертної групи 

 

13:50-14:50 Підготовка до фінальної Члени експертної групи 



 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

зустрічі  

14:50-15:30 

 

Фінальна зустріч 

 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Майборода Ростислав Євгенович; 
проректор з науково-педагогічної роботи 

(навчальна робота) Бугров Володимир 

Анатолійович; 

декан факультету Безущак Оксана 

Омелянівна; 

завідувач кафедри кафедри теорії 

ймовірностей,  статистики та актуарної 

математики Мішура Юлія Степанівна 

15:30-16:30 

 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі. Робота з документами 

Члени експертної групи 

 

День 3 – 17.03.2021 

09:00-18:00 

 

«Час суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 

 


