
 

 
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
 

Призначення та статус цієї програми  

1. Призначення та статус цієї програми. Ця програма є документом, що фіксує спільний 

погоджений план роботи експертної групи та закладу вищої освіти (далі – ЗВО) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також визначає умови 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 фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти і є частиною матеріалів акредитаційної справи.  

2. Загальні умови проведення експертизи  

2.1. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв'язку й 

передбачає: уточнення фактів, зазначених у відомостях про самооцінювання; проведення 

співбесід, опитування представників зацікавлених сторін про освітню програму та діяльність ЗВО 
за програмою, що акредитується; формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої 

діяльності за освітньою програмою.  

2.2. ЗВО (гарант) та члени ЕГ завчасно погоджують розклад відеозустрічей, апробовують 
електронні ресурси, погоджують формат демонстрації матеріально-технічного забезпечення ЗВО. 

Під час проведення дистанційної акредитації дозволяється додаткова присутність особи, 
відповідальної за технічний/організаційний перебіг відеозустрічей з боку ЗВО.  

2.3. ЗВО забезпечує в погоджений час участь осіб, які можуть бути доступні для проведення 

відеоконференцій, визначених розкладом програми для кожної зустрічі. Онлайн-зустрічі, 
включені до розкладу програми, є закритими. У відеозустрічах не можуть брати участь особи, які 

не запрошені на них відповідно до розкладу програми.  

2.4. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, окрім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на них не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачається резервна відеозустріч, на яку експертна група 
може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 

проведення акредитаційної експертизи. Експертна група завчасно повідомляє про це ЗВО; ЗВО 

має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідних осіб у резервній зустрічі.  

2.6. У програмі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

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

проведення такої зустрічі (лінк на відкриту онлайн-зустріч заздалегідь публікується на сайті 
ЗВО).  

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 акредитацію освітньою програми, є 

гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про самооцінювання.  

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: вул. Васильківська, 45, м. Київ, 03022.  

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (03.06.2021 р.) 

https://zoom.us/j/93687704382?pwd=WVdRNzJRdFpkQ3BSSjhzUWJjbmVldz09 
Ідентифікатор конференції: 936 8770 4382 

Пароль: 2021 

9.00 – 9.40  
(40 хвилин)  

Організаційна зустріч із 
гарантом ОНП, керівником ЗВО  

Члени експертної групи; 
гарант ОНП – доктор біологічних наук, професор Бучинська Любов 
Георгіївна,  

директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 
Р.Є. Кавецького НАН України – доктор медичних наук, професор, академік 

НАН України Чехун Василь Федорович; 
представник Національного агентства забезпечення якості 
освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

9.40 – 10.00  
(20 хвилин)  

Підготовка до відеозустрічі 1  Члени експертної групи;  

10.00–10.40  

(40 хвилин)  

Зустріч 1 з адміністративним 

персоналом ЗВО та керівниками 
наукових відділів, задіяних у 
реалізації ОНП 
 

Члени експертної групи;  

керівник структурного підрозділу, відповідального за реалізацію ОНП 
(науково-організаційний відділ) – к.б.н. Воєйкова Ірина Михайлівна; 
заступник директора з науково-технічної роботи – Матвєєв Сергій 

Вікторович; 
начальник відділу кадрів – Лебедєва Тамара Миколаївна; 

завідувач відділу менеджменту наукових досліджень та інновацій – к.б.н., 
с.н.с. П’ятчаніна Тетяна Віталіївна; 
завідувач відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії – 

д.м.н., проф., академік НАН України Чехун Василь Федорович; 
заступник завідувача відділу онкогематології – к.б.н., с.н.с.              

Шлапацька Лариса Миколаївна; 
завідувачка відділу біологічних ефектів іонізуючого та неіонізуючого 
випромінювання – д.б.н., проф. Дьоміна Емілія Анатоліївна; 

представник Національного агентства забезпечення якості 
освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

https://zoom.us/j/93687704382?pwd=WVdRNzJRdFpkQ3BSSjhzUWJjbmVldz09


якості освіти 

10.40 – 11.00  

(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 1 

та підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи  

11.00 – 11.40  
(40 хвилин) 

Зустріч 2 з керівниками 
наукових лабораторій, задіяних у 

реалізації ОНП 

Члени експертної групи;  
завідувач лабораторії генетики раку – д.б.н., проф. Бучинська Любов Георгіївна; 

завідувач лабораторії механізмів медикаментозної резистентності – д.б.н., 
ст.д. Лук’янова Наталія Юріївна; 

заступник завідувача лабораторії онкоімунології та конструювання 
протипухлинних вакцин – к.б.н. Федосова Наталія Іванівна; 
завідувач лабораторії молекулярних та клітинних механізмів метастазування 

– д.ф.-м.н. Соляник Галина Іванівна; 
завідувач лабораторії проблем метастатичного мікрооточення – д.б.н., с.н.с. 

Ганусевич Ірина Іванівна 
представник Національного агентства забезпечення якості 
освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

11.40 – 12.00  
(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 2 
та підготовка до зустрічі 3  

Члени експертної групи  

12.00–13.00  

(60 хвилин)  

Обідня перерва   

13.00 – 13.40  
(40 хвилин)  

Зустріч 3 з академічним 
персоналом  

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають на ОНП: 

Чехун Василь Федорович, д.м.н., проф., академік НАН України; 
Бучинська Любов Георгіївна, д.б.н., проф.; 

Лук‘янова Наталія Юріївна, д.б.н., ст.досл.; 
Соляник Галина Іванівна, д.ф.-м.н., проф. 
Шлапацька Лариса Миколаївна, к.б.н., с.н.с.; 

Лихова Олександра Олександрівна, к.б.н.; 
Бурлака Анатолій Павлович, д.б.н, с.н.с.; 

Михайленко Віктор Михайлович, к.б.н., с.н.с.; 
Федосова Наталія Іванівна, к.б.н.; 
Ганусевич Ірина Іванівна, д.б.н., с.н.с.; 

представник Національного агентства забезпечення якості 



освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

13.40-14.00  
(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 3 
та підготовка до зустрічі 4  

Члени експертної групи  

14.00–15.00  

(60 хвилин)  

Зустріч 4 із здобувачами вищої 

освіти  

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП: 
Чумак Аліна Вікторівна  

Щербіна Валерія Михайлівна  
Грінченко Ольга Олександрівна  
Комаров Дмитро Андрійович 

Марченко Ірина Олександрівна 
Беженар Тетяна Олегівна 

Вірич Петро Анатолійович 
Козак Тамара Павлівна 
Поліщук Альона Станіславівна  

представник Національного агентства забезпечення якості 
освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти  

15.00-15.20  
(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 4, 
підготовка до зустрічі 5  

Члени експертної групи  

15.20-16.00  
(40 хвилин)  

Зустріч 5 із представниками 
Ради молодих вчених.  

Члени експертної групи;  
представники Ради молодих вчених ЗВО : 

Брєєва Ольга Володимирівна, к.б.н., голова ради молодих учених; 
Задворний Тарас Володимирович, к.б.н., заступник голови ради молодих 
учених - член Ради молодих вчених Національно академії наук України; 

Бентрад Вероніка Володимирівна, к.б.н., член ради молодих вчених, член 
профспілкового комітету Інституту; 
Щербіна Валерія Михайлівна, секретар ради молодих учених Інституту; 

представник Національного агентства забезпечення якості 
освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 

якості освіти 

16.00-16.20  
(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 5 
та підготовка до відкритої 

зустрічі.  

Члени експертної групи  



Відкрита зустріч  

https://zoom.us/j/95437736175?pwd=UnUvZEFRWEtkNnhXeTBnQU4wL1NNUT09 
Ідентифікатор конференції: 954 3773 6175 

Пароль: 2021 

16.20 – 17.00  
(40 хвилин)  

Відкрита зустріч  

 

 

Члени експертної групи,  
усі охочі учасники освітнього процесу, інші стейкхолдери, хто не брав участі 
в попередніх зустрічах (гарант ОП, представники адміністрації ЗВО не 

залучаються до цієї зустрічі);  
представник Національного агентства забезпечення якості 

освіти/представник секретаріату Національного агентства забезпечення 
якості освіти  

17.00–17.15  

(15 хвилин)  

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі. Підведення підсумків 
робочого дня. 

Члени експертної групи  

17.15-18.00 Робота з документами  Члени експертної групи 

День 2 – (04.06.2021 р.) 
https://zoom.us/j/95022935204?pwd=bTNKOUU1bmxmTVVxSkFLaEZDSXB2dz09 

Інтифікатор конференції: 950 2293 5204 
Пароль: 2021 

9.00 – 10.30  

(90 хвилин, у 
т. ч. 60 хв. 
відеоогляд;  

30 хв. - 
обговорення)  

Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 
час реалізації ОНП 
(відеоогляд) 

Члени експертної групи,  

гарант ОНП – д.б.н., проф. Бучинська Любов Георгіївна;  
керівник структурного підрозділу, відповідального за реалізацію ОНП (учений 
секретар інституту, науково-організаційний відділ) – к.б.н. Воєйкова Ірина 

Михайлівна; 
Главін Олексій Анатолійович, к.б.н., с.н.с., відповідальний за роботу Центру 

колективного користування науковими приладами «Молекулярної онкології та 
біотехнології» 
Матвєєв Сергій Вікторович, заступник директора з науково-технічної роботи 

(координація роботи матеріально-технічного забезпечення установи); 
Борікун Тетяна Вікторівна, к.б.н. 

Караман Ольга Михайлівна, к.б.н. 
Кленов Олег Олександрович, к.б.н. 
представники підрозділів, які приймають участь в он-лайн презентації; 

відповідальна особа за забезпечення технічного супроводу он-лайн презентації; 

https://zoom.us/j/95437736175?pwd=UnUvZEFRWEtkNnhXeTBnQU4wL1NNUT09
https://zoom.us/j/95022935204?pwd=bTNKOUU1bmxmTVVxSkFLaEZDSXB2dz09


представник Національного агентства забезпечення якості освіти/представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості освіти  

10.30 – 11.00  
(30 хвилин)  

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи  

11.00 -12.00  

(60 хвилин)  

Зустріч 6 з адміністративним 

персоналом  

Члени експертної групи;  

керівник сектора науково-методичного та інструментального забезпечення 
наукових досліджень та керівник центру доклінічних досліджень – 

Чехун Василь Федорович, д.м.н., проф., академік НАН України; 
Заступник керівника сектору – к.б.н., с.н.с. Главін Олексій Анатолійович 
керівник групи співробітників банку ліній тканин людини і тварин  – 

Лихова Олександра Олександрівна, к.б.н. (директор Банку); 
завідувач віварію – Левченко Костянтин Андрійович; 

завідувач наукової бібліотеки – Шкатула Поліна Михайлівна;  
представник Національного агентства забезпечення якості освіти/представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості освіти 

12.00 – 12.30  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 

6 та підготовка до зустрічі 7  

Члени експертної групи  

12.30 – 13.30 
(60 хвилин)  

Обідня перерва  

13.30–14.30  

(60 хвилин)  

Зустріч 7 із роботодавцями, 

іншими стейкхолдерами  

Члени експертної групи;  

Чехун Василь Федорович, д.м.н., проф., академік НАН України  - директор 
Інституту; 
Бучинська Любов Георгіївна, д.б.н., проф., заступник директора з наукової 

роботи; 
Сківка Лариса Миколаївна, д.б.н., проф. - завідувач кафедри мікробіології та 

імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка; 
Вороніна Олена Костянтинівна, к.б.н., доцент, доцент кафедри цитології, 

гістології та репродуктивної медицини ННЦ «Інститут біології та медицини» 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 

Яловенко Тетяна Миколаївна, к.б.н., директор Клініки персоналізованого 
дизайну діагностики і терапії «Онкотераностика»; 
представник Національного агентства забезпечення якості освіти/представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості освіти 



14.30-14.50  

(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 

7, підготовка до резервної 
зустрічі 8.  

Члени експертної групи  

14.50–15.30  

(40 хвилин)  

Резервна зустріч 8  Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч: 
голова профспілкого комітету – Прокопенко Ігор Вікторович, к.б.н.; 
представник профспілкового комітету від Ради молодих вчених, к.б.н. –      

Бентрад Вероніка Володимирівна; 
начальник відділу інформаційних технологій та кібербезпеки – 

Семенко Сергій Васильович (відповідальний за технічні засоби навчання); 
начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки – 
Лісневич Вадим Сергійович; 

завідувач науково-організаційного відділу (керівник практик) – к.б.н. Воєйкова 
Ірина Михайлівна; 

керівник практик від Київського національного університету ім. Тараса 
Шевченка - Сківка Лариса Михайлівна, д.б.н., проф., завідувач кафедри 
мікробіології та імунології ННЦ «Інститут біології та медицини» 

представник Національного агентства забезпечення якості освіти/представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості освіти  

15.30–16.00  

(30 хвилин)  

Підведення підсумків 

резервної зустрічі, підготовка 
зустрічі 9  

Члени експертної групи  

16.00 – 16.40  

(40 хвилин)  

Зустріч 9 з персоналом 

структурного підрозділу, 
відповідального за реалізацію 
ОНП  

Члени експертної групи;  

Бучинська Любов Георгіївна, д.б.н., проф., заступник директора з наукової 
роботи, відповідальний за моніторинг якості вищої освіти та перевірку 
первинної документації 

керівник структурного підрозділу, відповідального за реалізацію ОНП 
(науково-організаційний відділ) – к.б.н. Воєйкова Ірина Михайлівна;  

співробітники науково-організаційного відділу (НОВ): 
Шлапацька Лариса Миколаївна – к.б.н., с.н.с., с.н.с. НОВ, відповідальний за 
моніторинг якості вищої освіти та підготовку дисертаційних робіт аспірантів до 

захисту; 
Шепеленко Ірина Вікторівна, к.б.н., н.с. НОВ (відповідальній за міжнародне 

співробітництво ІЕПОР ім. Р.Є. Кавецького НАН України); 



Федосова Наталія Іванівна, к.б.н., н.с. науково-організаційного відділу, 

відповідальний секретар науково-практичного журналу «Онкологія»; 
Брєєва Ольга Володимирівна, к.б.н., н.с. науково-організаційного відділу, 

відповідальний секретар міжнародного англомовного наукового журналу 
«Experimental oncology». 
представник Національного агентства забезпечення якості освіти/представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості освіти  

16.40–17.00  
(20 хвилин)  

Підведення підсумків зустрічі 
9, підготовка до фінального 

брифінгу  

Члени експертної групи  

17.00–17.30  
(30 хвилин)  

Фінальна зустріч  Члени експертної групи;  
гарант ОНП – д.б.н., проф. Бучинська Любов Георгіївна; 

директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. 
Р.Є. Кавецького НАН України – д.м.н., проф., академік НАН України         
Чехун Василь Федорович; 

керівник структурного підрозділу, відповідального за реалізацію ОНП 
(науково-організаційний відділ, учений секретар інституту) – к.б.н. 

Воєйкова Ірина Михайлівна;  
представник Національного агентства забезпечення якості освіти/представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості освіти 

17.30-18.00  Підведення підсумків 

фінальної зустрічі, 
підсумовування результатів 

робочого дня. 

Члени експертної групи  

День 3 – (05.06.2021 р.) 

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

Члени експертної групи  

 
 

 


