
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

дистанційного візиту експертної групи 

під час проведення акредитаційної експертизи 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю 102 Хімія освітньо-наукової програми «Хімія» 

(ID у ЄДЕБО 37501) за третім (освітньо-науковим)  рівнем вищої освіти (справа № 1283/АС-20)  

у Донецькому національному університеті імені  Василя Стуса 

з 16 по 18 листопада 2020 року 

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№ 1747-Е від 09 листопада 2020 року) 

 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, який 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 роботи експертної групи надає всі технічні можливості для роботи, 

використовуючи платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення 

суперечностей, всі зустрічі будуть фіксуватися за допомогою відеозапису. ЗВО забезпечує 

доступ членів фокус-груп та всіх стейкголдерів до мережі Інтернет із використанням 

бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію відповідних учасників зустрічей на платформі 

ZOOM. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший 

спосіб. 

2.2. Члени експертної групи забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із 

використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. У 

виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Голова експертної групи забезпечує відеофіксацію відповідних зустрічей та несе 



особисту відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім надання відповідних записів 

Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної 

експертизи даної освітньої програми. 

2.4. Всі учасники онлайн-зустрічей на базі платформи ZOOM зобов’язуються 

вмикати власні камери для ідентифікації як стейкголдерів, так, власне, і експертів. 

2.5. ЗВО сприяє надання експертам фото/скан-копій студентських квитків чи інших 

документів, що підтверджують особу студентів як відповідних стейкголдерів. Експерти в 

свою чергу зобов’язуються не розповсюджувати дану інформацію, окрім як для розгляду 

даної акредитаційної експертизи. 

2.6. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО чи інші 

сторонні особи. 

2.7. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного візиту 

для кожної зустрічі, у погоджений час та використання ними платформи ZOOM. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, якщо вони не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.8. У розкладі дистанційного візиту передбачається резервна зустріч, на котру 

експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене 

необхідністю процесу акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у 

прийнятні строки; ЗВО має вжити можливих заходів, аби забезпечити участь відповідної 

особи/осіб у резервній зустрічі. 

2.9. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.10. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 

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

самооцінювання. 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
Підготовчий етап 

13.11 
12.00 

Пробна відеоконференція (перевірка 
готовності учасників, якості звуку, 
зображення тощо) з гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП 

День 1 –16.11.2020 р. 

   
10.20-10.30 Організаційна зустріч. Підготовка до 

зустрічі 1 
Члени експертної групи 

10.30-11.10 Зустріч 1 з керівництвом та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Розанцев Георгій Михайлович, 
завідувач кафедри неорганічної, органічної 
та аналітичної хімії; 
Гринюк Роман Федорович – ректор 
університету, доктор юридичних наук, 
професор; 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна – перший 
проректор; 
Хаджинов Ілля Васильович – проректор з 
наукової роботи; 
Шендрик Олександр Миколайович – декан 
факультету хімії, біології і біотехнологій. 

11.10-11.30 Підведення підсумків зустрічі 1 та 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.30-12.10 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП – Розанцев Георгій Михайлович, 
завідувач кафедри неорганічної, органічної 
та аналітичної хімії; 
Швед Олена Миколаївна – професор 
кафедри неорганічної, органічної та 
аналітичної хімії; 
Жильцова Світлана Віталіївна – доцент 
кафедри біофізичної хімії і 



нанобіотехнологій; 
Шендрик Олександр Миколайович – 
професор кафедри біофізичної хімії і 
нанобіотехнологій; 
Хаджинов Ілля Васильович – доктор 
економічних наук, професор. 

12.10-12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30-13.20 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти  Члени експертної групи; 
1 курс навчання –  
Кордиш Олексій Миколайович; 
3 курс навчання - 
Бахалова Євгенія Анатоліївна; 
Дуванова Елла Сергіївна; 
4 курс навчання - 
Гордєєва Ірина Олександрівна. 

13.20-13.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.30-14.30 Обідня перерва  
14.30-14.50 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
14.50-15.30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування  
Члени експертної групи; 
Лучицька Юлія Олегівна – голова 
студентської ради університету; 
Муц Матвій Дем’янович, Грицай Андрій 
Дмитрович – представники студентського 
самоврядування, які є членами вченої ради 
університету/ради з якості вищої освіти 
університету; 
Рязанов Микола Романович – представник 
Молодіжної наукової ради; 
Заболотна Марина Василівна – член 
студентського самоврядування факультету; 
Осмоловська Анна Олександрівна, Вронська 
Софія Олексіївна – представники аспірантів 
у Раді з якості вищої освіти; 
Бурдига Владислав Олегович – помічник 



ректора з організаційно-правових питань. 
15.30-15.50 Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 

15.50-16.30 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Ранський Анатолій Петрович – завідувач 
кафедри хімії та хімічної технології 
Вінницького національного технічного 
університету; 
Короткіх Микола Іванович – завідувач 
лабораторії хімії стабільних карбенів 
Інституту органічної хімії НАНУ; 
Грабик Інна Григорівна – завідувач сектору 
дослідження наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів та 
прекурсорів Вінницького науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС 
України; 
Редько Андрій Миколайович – завідувач 
відділу спектрохімічних досліджень 
Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії 
ім. Л. М. Литвиненка НАНУ; 
Радіо Сергій Вікторович – завідувач НДЧ 
ДонНУ імені Василя Стуса; 
Бондар Андрій Сергійович – начальник 
відділу хімічних досліджень KNESS RnD 
CENTER. 

16.30-17.30 Підведення підсумків зустрічі 5 та робота з 
документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 17.11.2020 р.  
10.00-10.20 Організаційна зустріч експертної групи Члени експертної групи 
10.20-11.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 

ЗВО 
Члени експертної групи; 
Радіо Сергій Вікторович – завідувач 
науковою частиною НДЧ; 
Фриз Ірина Василівна – в.о. завідувача 
аспірантури та докторантури відділу 



аспірантури і докторантури; 
Шлапак Оксана Анатоліївна – представник 
відділу міжнародних зв’язків; 
Скопова Олена Іванівна – представник 
відділу моніторингу якості освіти, 
методичного та інформаційного 
забезпечення освітнього процесу; 
Шендрик Олександр Миколайович – декан 
факультету хімії, біології і біотехнологій; 
Євтухова Оксана Володимирівна – завідувач 
навчального відділу; 
Калініченко Тетяна Сергіївна – директор 
Центру дистанційної освіти та веб-
технологій; 
Горелова Наталя Сергіївна – керівник 
відділу кадрів. 

11.00-11.20 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
11.20–12.00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 
Шпортун Оксана Миколаївна – представник 
психологічного консультативно-
тренінгового центру; 
Якушева Марина Валеріївна – представник 
відділу виховної та соціальної роботи зі 
студентами; 
Лисий Володимир Григорович – начальник 
відділу охорони праці; 
Гижко Андрій Петрович – проректор з 
інноваційної діяльності та розвитку 
інфраструктури; 
Міщан Тетяна Іванівна – в.о. завідувача 
наукової бібліотеки ДонНУ імені Василя 
Стуса; 
Копельчук Вікторія Петрівна – представник 
з питань кар’єри та працевлаштування; 
Клименко Юрій Миколайович – 



представник наукового парку «ДонНУ-
Поділля»; 
Краснощок Олександр Володимирович – 
представник навчально-наукової лабораторії 
«Молодіжна наукова майстерня». 

12.00–12.10 Підведення підсумків зустрічі 7  
12.10–13.00 Огляд матеріально-технічної бази, яка 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
гарант ОП – Розанцев Георгій Михайлович, 
завідувач кафедри неорганічної, органічної 
та аналітичної хімії; 
Шендрик Олександр Миколайович – декан 
факультету хімії, біології і біотехнологій; 
Жильцова Світлана Віталіївна – в.о. 
завідувача кафедри біофізичної хімії і 
нанобіотехнологій 
(із обов’язковим наданням відео та фото 
презентацій та огляду) 

13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.20 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази та підготовка до відкритої 
зустрічі  

Члени експертної групи 

14.20–15.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (окрім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО) 

15.10–15.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі, 
підготовка до резервної зустрічі 

 

15.30–16.10 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

16.10–16.20 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.20–16.50 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Гринюк Роман Федорович – ректор 
університету, доктор юридичних наук, 



професор; 
Нагорняк Тетяна Леонтіївна – перший 
проректор; 
Шендрик Олександр Миколайович – декан 
факультету хімії, біології і біотехнологій; 
гарант ОП – Розанцев Георгій Михайлович, 
завідувач кафедри неорганічної, органічної 
та аналітичної хімії. 

16.50–18.00 Робота з документами Члени експертної групи 
День 3 – 18.11.2020 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


