
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи із 
використанням технічних засобів відеозв'язку за спеціальністю 091. Біологія 

за другим рівнем вищої освіти освітніх програм 
«Молекулярна біологія та біотехнологія» (ID у ЄДЕБО 51144, справа № 0643/АС-23) 

та  
«Молекулярна фізіологія та біофізика» (ID у ЄДЕБО 50020, справа № 0644/АС-23)  

у Державній науковій установі «Київський академічний університет» 
із 23 по 25 березня 2023 року 

 
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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх 

етапів онлайн візиту.  

2.2. Можлива участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 

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 розкладі програми для кожної зустрічі, 

із використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. Зустрічі, включені до 

розкладу програми, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на 

неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі передбачаються резервні зустрічі, 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 розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце 

проведення такої зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

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 акредитацією освітньої 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 

відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. 

 

 
 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – (23 березня 2023 року) 
08.50-09.00 Організаційна зустріч ЕГ Члени експертної групи:  

Манько Володимир Васильович, 
Соколенко Вадим Леонідович, 
Литвиненко Раїса Олександрівна, 
Приступа Яна Вячеславівна 

09.00–09.40 Організаційна зустріч 
гарантами ОНП 

Члени експертної групи;  
гаранти ОНП: 
Тукало Михайло Арсентійович,  
Білан Павло Володимирович 

09.40–9.50 Підведення підсумків 
організаційної зустрічі 

Члени експертної групи 

9.50–10.30 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
директор КАУ Кордюк Олександр 
Анатолійович, 
заступник директора з наукової роботи 
КАУ Шадура Віталій Миколайович, 
заступник директора з наукової роботи 
КАУ Антонюк Олександра Вікторівна, 
учений секретар КАУ Теус Сергій 
Миронович, 
заступник директора з наукової роботи  
Інституту молекулярної біології та 
генетики НАН України Дзядевич Сергій 
Вікторович, 
завідувач кафедри молекулярної 
біології та біотехнології Тукало 
Михайло Арсентійович, 
завідувач кафедри біомедицини та 
нейронаук Білан Павло Володимирович 

10.30–10.40 Підведення підсумків зустрічі 
1. Підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.40–11.20 Зустріч 2 з академічним 
персоналом ОНП 
«Молекулярна біологія та 
біотехнологія» 

Члени експертної групи;  
Науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст 
ОНП, а також викладають на цій ОНП: 
Грищенко Наталія Володимирівна, 
Букреєва Тетяна Анатоліївна, 
Оболенська Марія Юріївна, 
Півень Оксана Олександрівна, 
Скрипкіна Інесса Яківна; 
Шаблій Володимир Анатолійови 
 
Гарант ОНП Тукало Михайло 
Арсентійович 
 

11.20–11.30 Підведення підсумків зустрічі 
2. Підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.30–12.10 Зустріч 3 з академічним 
персоналом ОНП 
«Молекулярна фізіологія 

Члени експертної групи;  
Науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст 



та біофізика» ОНП, а також викладають на цій ОНП: 
Шуба Ярослав Михайлович, 
Войтенко Нана Володимирівна, 
Досенко Віктор Євгенович, 
Болдирєв Олексій Ігорович, 
Строй Дмитро Олександрович; 
 
Гарант ОНП Білан Павло 
Володимирович 

12.10–12.20 Підведення підсумків зустрічі 
3. Підготовка до зустрічі 4–5 

Члени експертної групи 

12.20–13.00 Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти ОНП 
«Молекулярна біологія та 
біотехнологія» 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на  
2 курсі магістратури: 
Дмитрук Крістіна,  
Крохмаль Ірина;  
 
на 1 курс магістратури: 
Стельмах Олеся, 
Теплова Ірина, 
Чук Олексій, 
Шувалова Марина, 
Бавикіна Софія 

13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.40 Зустріч 5 зі здобувачами 

вищої освіти ОНП 
«Молекулярна фізіологія 
та біофізика» 

Члени експертної групи;  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на 2 курсі магістратури: 
Поліна Коваль, 
Софія Невельчук, 
Валерія Устіменко, 
Вадим Житнюк; 
 
на 1 курсі магістратури: 
Богдан Гаран,  
Дарія Бабец, 
Анна Павловська 

14.40–14.50 Підведення підсумків 
зустрічей 4–5. Підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

14.50–15.30 
 
 

Зустріч 6 з представниками 
самоврядування здобувачів 
вищої освіти 
  

Члени експертної групи; 
голова ради молодих вчених Інституту 
молекулярної біології та генетики НАН 
України Оксана Маньковська;  
заступник голови ради молодих вчених 
Інституту молекулярної біології та 
генетики НАН України  Світлана 
Антоненко; 
секретар ради молодих вчених 
Інституту молекулярної біології та 
генетики НАН України Дар'я Яринка; 
голова ради молодих вчених Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця  НАН 
України Сергій Гончаров; 
члени ради молодих вчених Інституту 
фізіології ім. О.О. Богомольця  НАН 



України, аспіранти Інституту фізіології, 
випускники КАУ Борис Оліфіров та Іван 
Блащак  

15.30–15.40 Підведення підсумків зустрічі 
6 і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

15.40–16.20 Зустріч 7  
з роботодавцями 

Члени експертної групи; 
 

 Олександр Вікторович Жолос, д.б.н., 
проф., завідувач кафедри біофізики 
ННЦ «Інститут біології та 
медицини» КНУ імені Тараса 
Шевченка, 

 Катерина Сергіївна Афанасьєва, 
д.б.н., завідувач кафедри загальної 
та медичної генетики ННЦ 
«Інститут біології та медицини» 
КНУ імені Тараса Шевченка, 

 Володимир Вікторович Медвєдєв, 
д.м.н., проф., професор кафедри 
нейрохірургії НМУ ім. О.О. 
Богомольця,  

 Младена Ігорівна Качурець, 
Директор Департаменту з розвитку 
навчання персоналу ТОВ «Добробут 
Поліклініка», 

 Ольга Гаращук, д.б.н., проф.  
президент Німецько-українського 
академічного товариства, завідувач 
департаменту нейрофізіології 
Інституту фізіології Тюбінгенського 
університету Ебергарда Карла, 

 Козерецька Ірина Анатоліївна, 
д.б.н., заступник директора з 
наукових питань ДУ «Національний 
антарктичний науковий центр» 
МОН України, 

 Махіня Андрій Валентинович, 
заступник директора ТОВ «Інститут 
клітинної терапії», 

 Сергеєва Тетяна Анатоліївна, д.б.н., 
с.н.с., завідувач кафедри Біології 
ІМБГ НАН України здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора 
філософії 

16.20–16.30 Підведення підсумків зустрічі 
7. Підготовка до відкритої 
зустрічі. 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(окрім гарантів ОНП та 
представників адміністрації 
університету) 

17.00–17.10 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 



 
17.10–18.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

18.00–18.10 Підведення підсумків першого 
дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

День 2 – (24 березня 2023 року) 
08.50-09.00 Організаційна зустріч ЕГ Члени експертної групи 
09.00–10.20 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 
час реалізації ОНП 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
Гаранти ОНП: 
Тукало Михайло Арсентійович, 
Білан Павло Володимирович; 
адміністратор центру/хабу цифрових 
інновацій (DIH – Digital Innovation Hub) 
Ночвай Володимир Іванович; 
адміністратор електронного освітнього 
середовища КАУ (EduPortal KAU) 
Савченко Денис Олександрович; 
Представники науково-дослідних 
лабораторій, які демонструватимуть 
матеріально-технічну базу 

10.20–10.30 Підведення підсумків 
ознайомлення з 
матеріально-технічною базою 
та підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.30–11.10 Зустріч 8 із 
адміністративним персоналом 
та науковими керівниками 
здобувачів освіти 

Члени експертної групи; 
 
Голова приймальної комісії Кордюк 
Олександр Анатолійович; 
Керівник Інноваційного центру 
Антонюк Олександра Вікторівна, 
Керівник Грантового офісу 
Правдива Олександра Борисівна; 
 
Наукові керівники здобувачів освіти: 
Анопрієнко Ольга Валентинівна, 
Прекрасна-Квятковська Євгенія 
Петрівна, 
Савінська Лілія Олексіївна 
 

11.10–11.20 Підведення підсумків зустрічі 
8 і підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 
 
 

Зустріч 9 із допоміжними 
(сервісними) структурами 

Члени експертної групи; 
 
завідувач навчальної частини 
Марункевич Оксана Василівна, 
головний бухгалтер КАУ Фомінова 
Надіслава Габріелівна, 
начальник відділу кадрів КАУ 
Бернадська Вікторія Анатоліївна  

12.00–12.10 Підведення підсумків зустрічі 
9 і підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

12.10–12.50 
 
 

Зустріч 10. Робота над 
документацією, що стосується 
ОНП 

Члени експертної групи; 
 
гаранти ОНП: Тукало Михайло 
Арсентійович, Білан Павло 



Володимирович; 
секретар спеціалізованої кафедри 
біомедицини та нейронаук Осадченко 
Ірина Олексіївна, 
секретар кафедри молекулярної біології 
та біотехнології Шаблій Юлія 
Миколаївна 

12.50–13.50 Обідня перерва  
13.50–14.00 Підведення підсумків зустрічі 

10 і підготовка до зустрічі 11 
Члени експертної групи 

14:00-14:40 Зустріч 11  
з випускниками ОП 

Члени експертної групи; 
 
Юлія Добропольська, 
Андрій Савицький, 
Семен Єльяшов, 
Данило Кравчук, 
Лев Кравчук, 
Андрій Савицький, 
Денис Осипенко 

14.40–14.50 Підведення підсумків зустрічі 
11. Підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

14.50–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

15.30–16.30 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, робота з 
документами. Підготовка до 
фінальної зустрічі. 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
директор КАУ Кордюк Олександр 
Анатолійович, 
заступник директора з наукової роботи 
КАУ Шадура Віталій Миколайович, 
заступник директора з наукової роботи 
КАУ Антонюк Олександра Вікторівна, 
учений секретар КАУ Теус Сергій 
Миронович, 
заступник директора з наукової роботи  
Інституту молекулярної біології та 
генетики НАН України Дзядевич Сергій 
Вікторович, 
завідувач кафедри молекулярної 
біології та біотехнології Тукало 
Михайло Арсентійович, 
завідувач кафедри біомедицини та 
нейронаук Білан Павло Володимирович 

17.00-18.00 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі і другого 
дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

День 3 – (25 березня 2023 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 


