ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
ОП «Прикладна математика» третього рівня вищої освіти
за спеціальністю 113 «Прикладна математика»
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 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів
учасників та правильної інсталяції програмного забезпечення.
2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду 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. Обов’язковою
складовою запланованих дистанційних зустрічей є відеофіксація, яка ведеться
представниками експертної групи; запис здійснюється виключно для внутрішнього
використання Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти і не передається
третім особам.
2.4. У розкладі виїзду передбачається резервна 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 зустрічі.
2.5. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату
та час проведення такої зустрічі, опублікувавши відповідне оголошення (з наданням лінку
та/або ідентифікатора зустрічі на онлайн платформі) на офіційному сайті та інших власних
інформаційних платформах.
2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.8. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів
відеозв’язку.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
0900–0930

0930–1000
1000–1030

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – 15 вересня 2020
Організаційна зустріч з гарантом ОП (відео Члени експертної групи;
конференція на платформі ZOOM)
Гарант
ОП
«Прикладна
математика»
Іксанов О.М.
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з гарантом та менеджментом Члени експертної групи;
Київського національного університету імені
Гарант ОП «Прикладна математика»
Тараса Шевченка (відео конференція на
Іксанов Олександр Маратович;
платформі ZOOM)
Проректор з науково-педагогічної роботи
Бугров Володимир Анатолійович;
Проректорка з наукової роботи
Жилінська Оксана Іванівна;
Декан факультету комп’ютерних наук
кібернетики Анісімов Анатолій Васильович;

1030–1100
1100–1200

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом ОП
«Прикладна
математика»
Київського
національного університету імені
Тараса
Шевченка (відео конференція на платформі
ZOOM)

та

Заступник декана з наукової та міжнародної
роботи факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Капустян Олена Анатоліївна.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Гарант ОП «Прикладна математика»
Іксанов Олександр Маратович;
Науково-педагогічні
працівники,
що
безпосередньо відповідають за зміст освітньої
програми, а також викладають на цій програмі
(не більше 10 осіб):
1. Клюшин Дмитро Анатолійович, професор
2. Черній Дмитро Іванович, доцент
3. Мащенко Сергій Олегович, професор
4. Нікітченко Микола Степанович, професор

1200–1230
1230–1330
1330–1400
1400–1500

1500–1530
1530–1630

Підведення підсумків зустріічі 2
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти ОП
«Прикладна
математика»
Київського
національного університету імені
Тараса
Шевченка (відео конференція на платформі
ZOOM)

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до
зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками студентського
самоврядування
у
внутрішній
системі
забезпечення
якості
вищої
освіти
ОП
«Прикладна
математика»
Київського
національного університету імені
Тараса
Шевченка (відео конференція на платформі
ZOOM);

5. Марченко
Олександр
Олександрович,
професор
6. Жук Ярослав Олександрович, професор
7. Маринич Олександр Віталійович, доцент
8. Самойленко Ігор Валерійович, доцент
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на
ОП «Прикладна математика» (до 10 осіб,
представники кожного року навчання та різних
форм навчання):
1. Харьков Олег Сергійович (денна, І рік)
2. Мельников Вячеслав-Євгеній Ігорович (заочна,
І рік)
3. Рашитов Богдан Сергійович (денна, ІІ рік)
4. Терещенко Ярослав Васильович (денна, ІІІ рік)
5. Тимошенко Андрій Анатолійович (денна, ІV
рік)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Представники Ради молодих вчених:
1. Шевчук Юлія Михайлівна, асистент, голова
РВМ;
2. Маринич Олександр Віталійович, доцент;
Представники
студентського
парламенту
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, які відповідають за участь
студентів у внутрішній системі забезпечення
якості вищої освіти:
1. Крошко
Андрій
Юрійович,
секретар
студентського
парламенту
Київського
національного
університету
імені
Тараса
Шевченка;

Представники
студентського
парламенту
факультету комп’ютерних наук та кібернетики, у
якому
реалізовується
ОП
«Прикладна
математика»:
1. Білоножко Аліна Вадимівна, в.о. голови
студентського
парламенту
факультету
комп’ютерних наук та кібернетики;
2. Новіцька Анна Сергіївна;
3. Стречень Матвій Володимирович
1630–1700
1700–1750

1750–1800
1800–1830

Підведення підсумків зустрічі 4
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що
використовується під час реалізації ОП, що
використовується під час реалізації ОП
«Прикладна
математика»
Київського
національного університету імені
Тараса
Шевченка (відео конференція на платформі
ZOOM);
Підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями (відео конференція
на платформі ZOOM);

Члени експертної групи;
Гарант ОП «Прикладна математика»
Іксанов Олександр Маратович;
Заступник декана з наукової та міжнародної
роботи факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Капустян Олена Анатоліївна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Представники роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП «Прикладна математика»:
1. Провідний науковий співробітник відділу
методів дискретної оптимізації, математичного
моделювання та аналізу складних систем
Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова
Семенова Наталія Володимирівна
2. Керівник проектів компанії
Рябоконь Дмитро Ігорович;

GlobalLogic

3. Член виконавчого комітету та начальник
відділу Data Science компанії CloudMade
Негадайлов Павло Анатолійович
4. Головний інженер, проект-лідер
Samsung (SRK) Вагін Євген Сергійович

компанії

1830–1900
0900–0930

0930–1000
1000–1100

5. Директор освітніх програм компанії EPAM
Україна Почебут Максим Валентинович
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 5
День 2 – 16 вересня 2020
Відкрита зустріч (відео конференція на Члени експертної групи;
платформі ZOOM);
усі охочі учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)
Підведення
підсумків
відкритої
зустрічі, Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 із сервісними структурними Члени експертної групи;
підрозділами (відео конференція на платформі
Начальник відділу підготовки та атестації
ZOOM);
науково-педагогічних кадрів
Ткачук Анжеліка Олегівна;
Начальник
науково-дослідної
Толстанова Ганна Миколаївна;

частини

Вчений секретар науково-дослідної
Караульна Наталія Вікторівна;

частини

Директор
науково-методичного
організації освітнього процесу
Гожик Андрій Петрович;

центру

Керівник відділу міжнародного співробітництва
Кравченко Андрій Олександрович;
Керівник сектору моніторингу якості освіти
Щеглюк Дарія Василівна;
Керівник відділу
академічної
Соболєвська Любов Сергіївна;

мобільності

Заступник декана з наукової та міжнародної
роботи факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Капустян Олена Анатоліївна;
Голова
методичної
комісії
комп’ютерних наук та кібернетики
Омельчук Людмила Леонідівна;

факультету

1100–1130
1130–1230

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до
зустрічі 7
Зустріч 7 із сервісними структурними
підрозділами (відео конференція на платформі
ZOOM);

Фахівець
інформаційно-обчислювального
сектора факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Грабовська Лариса Анатоліївна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Начальник відділу кадрів
Іванченко Олексій Генадійович
Головний бухгалтер
Денисенко Валентина Петрівна;
Начальник планово-фінансового відділу
Білявська Ольга Борисівна;
Директор
наукової
бібліотеки
ім. М.М. Максимовича Сербін Олег Олегович;

1230–1300
1300–1400
1400–1430
1430–1500

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

1500–1530
1530–1600

Підведення підсумків резервної зустрічі
Резервна зустріч

1600–1630
1630–1700

Заступник керівника центру комунікацій
Литвиненко Володимир Олександрович
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи;

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі, Члени експертної групи
підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч (відео конференція на Члени експертної групи;
платформі ZOOM)
Проректор з науково-педагогічної роботи
Бугров Володимир Анатолійович;
Проректорка з наукової роботи
Жилінська Оксана Іванівна;

Декан факультету комп’ютерних наук
кібернетики Анісімов Анатолій Васильович;

та

Заступник декана з наукової та міжнародної
роботи факультету комп’ютерних наук та
кібернетики Капустян Олена Анатоліївна;
Гарант ОП «Прикладна математика»
Іксанов Олександр Маратович
0900–1800

«День суджень»
експертної групи

День 3 – 17 вересня 2020
– внутрішня зустріч Члени експертної групи

