ПРОГРАМА
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньої програми «Прикладна математика»,
спеціальність 113 «Прикладна математика»,
перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
(справа № 0180/АС-21)
у ЗВО «Національний університет «Києво-Могилянська академія»

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. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не
можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб у відеоконференції, визначених у програмі для кожної зустрічі, у погоджений час. На них не
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.3. У програмі передбачається резервна відеоконференція, 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.
2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми,
вказаний у відомостях про самооцінювання.

3. Розклад роботи експертної групи у складі:
Ящук Юрій Олександрович, Флегантов Леонід Олексійович, Дворський Денис Вікторович
Час

Зустріч або інші активності

Учасники
День 1 – 22.02.2021

09:00 – 09:30 Зустріч1 З гарантом
ОП (організаційна)

Члени експертної групи;
гарант ОП Дяченко С.М., завідувач кафедри математики Олійник Б.В.

09:30 – 10:00 Зустріч 2
з
керівником
менеджментом ЗВО

та Члени експертної групи;
• гарант ОП Дяченко С.М.;
• в.о. президента, віце-президент із наукової роботи та інформатизації
НаУКМА – Т.О. Ярошенко;
• декан факультету інформатики – А. М. Глибовець;
• завідувач кафедри математики Б.В. Олійник;
• віце-президент із науково-навчальних студій - В. М. Ожоган;
• віце-президент з економіки та фінансів Л.І.Дяченко

10:00 – 10:30 Підведення підсумків
зустрічі та Члени експертної групи
підготовка до наступної
10:30 – 11:30 Зустріч 3 з

відповідальними за Члени експертної групи;
гарант ОП. Дяченко С.М., проф. Олійник Б.В., проф. Глибовець А.М.,
зміст програми
доц. Крюкова Г.В., ст. викл. Дрінь С.С., ст. викл. Козеренко С.О.

11:30 – 12:00 Підведення підсумків
зустрічі та Члени експертної групи
підготовка до наступної
12:00 – 13:00 Зустріч 4

з

персоналом

академічним Члени експертної групи;
гарант ОП. Дяченко С.М., доц. Чорней Р.К., доц. Щестюк Н.Ю., доц. Митник
Ю.В., ст.викл. Дуденко М.А., ст.викл. Козеренко С.О. ст.викл. Тимошкевил Л.М.

13:00 – 14:00 Обідня перерва
14:00 – 14:30 Підготовка до зустрічі
14:30 – 15:30 Зустріч 5 зі
освіти

Члени експертної групи

здобувачами вищої Члени експертної групи;
По 2 здобувачі кожного року навчання
Ігор Бабін (4 р.н.), Софія Гак (4 р.н.), Олександр Решетар (2 р.н.), ЮрЛюбомисл Дехтяр (2 р.н.), Марія Кролевець (3 р.н.), Георгій Соломанчук (3

р.н.), Аріна Отблєск (1 р.н.), Владислав Шпиганович (1 р.н.).
15:30 – 16:00 Підведення підсумків
зустрічі та Члени експертної групи
підготовка до наступної
16:00 – 16:30 Зустріч 6 з випускниками

16:30 – 17:00 Підведення підсумків зустрічі
підготовка до наступної

Члени експертної групи;
Випускники програми (не більше 10 осіб):
• 2020 року випуску Ілля Кравченко (магістр 1-го року навчання,
НаУКМА), Паук Вікторія (магістр 1-го року навчання, НаУКМА),
• 2019 року випуску ), Стас Степанюк (магістр 2-го року навчання,
НаУКМА)
• Інші роки випуску: Богдан Пеньковський (R&D Project Manager at
Alysophil, Strasbourg, France), Назім Сітманбетов (Software Development
Engineer, Amazon) Данило Фітель (Senior Software Engineer, Microsoft),
Нікіта Крук ( Postdoc at Bioinspired Communication Systems, TU Darmstadt),
Маргарита Дуденко (ст.викладач каф. математики, НаУКМА).
та

17:00 – 17:30 Зустріч 7 з роботодавцями

Члени експертної групи;
• Представник компанії Samsung Андрій Ковальчук,
• представник компанії Epam Олексій Дишлевой,
• представник компанії Netcracker Максим Бурягін,
• представник Logz.io Олег Кравчук,
• професор, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії
ймовірностей НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» Олег Іванович Клесов.

17:30 – 18:00 Підведення підсумків зустрічі

Члени експертної групи
День 2 – 23.02.2021

09:00 – 10:00 Зустріч 8

Огляд

матеріально- Члени експертної групи;
• гарант ОП Дяченко С.М.,
• завідувач кафедри математики Олійник Б.В.
• завідувач навчальної лабораторії інформатики Ярослав Вознюк
технічної
бази,
що
використовується під час реалізації
ОП

10:00 – 10:30 Підведення підсумків огляду
підготовка до наступної зустрічі

та Члени експертної групи

10:30 – 11:15 Зустріч 9
з
представниками Члени експертної групи;
студентського самоврядування
представники студентського самоврядування (не більше 10 осіб):
• представники органу студентського самоврядування ЗВО, які
відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення
якості вищої освіти – Радиш Христина
• представник органу студентського самоврядування факультету
інформатики НаУКМА, член Ради Факультету Стас Степанюк (МП СА, 2 рік
навчання)
11:15 – 11:45

Підведення підсумків зустрічі
підготовка до наступної

та Члени експертної групи

11:45 – 12:30 Зустріч 10 із адміністративним Члени експертної групи;
персоналом
та
допоміжними
• керівник Центру забезпечення якості освіти О.Бершадська;
• начальник відділу кадрів та роботи з персоналом Полторак Т.С.;
(сервісними)
структурними
підрозділами
• начальник навчально-методичного відділу О.О.Корольова;
• начальник відділу міжнародного співробітництва Л.Ю.Човнюк;
• представник підрозділу, що відповідальний за ліцензування та
акредитацію; методист навчально-методичного відділу Кострова О.І.
• відповідальний за сайт ЗВО; керівник відділу інтернет розробок
Білослудцева М.С.
• директор наукової бібліотеки - Чорна Т.В.
• спеціаліст кафедри математики Лепеха Т. С.
12:30 – 13:30 Обідня перерва
13:30 – 14:00 Зустріч 11 Відкрита зустріч

14:00 – 14:30 Підведення підсумків зустрічі
підготовка до наступної
14:30 – 15:00 Зустріч 12 Резервна зустріч
15:00 – 15:30 Підведення
зустрічі

підсумків

Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників
адміністрації ЗВО)
та Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч

резервної Члени експертної групи

15:30 – 16:00 Зустріч 13 Резервна зустріч

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч

16:00 – 16:30 Підведення
зустрічі

підсумків

резервної Члени експертної групи

16:30 – 17:00 Зустріч 14 Фінальна зустріч

Члени експертної групи;
• В.о.президента, віце-президент із наукової роботи та інформатизації
НаУКМА Т.О. Ярошенко;
• декан факультету інформатики А. М. Глибовець;
• завідувач кафедри математики Олійник Б.В.
• гарант ОП Дяченко С.М.

День 3 – 24.02.2021
09:00 – 18:00 «День суджень» –
внутрішня Члени експертної групи
зустріч експертної групи

