
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи в Державній науковій установі "Науково-технологічний 

комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук України" щодо 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Хімія» за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти в період з 28 по 30 жовтня 2021 року 

 

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

експертної групи в Державній науковій установі "Науково-технологічний комплекс 

"Інститут монокристалів" Національної академії наук України" під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання 

цієї програми є обов’язковим як для Державної наукової установи "Науково-

технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук 

України", так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі 

лише за згодою як експертної групи, так і Державної наукової установи "Науково-

технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук 

України". Узгоджена програма акредитаційної експертизи 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. Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" забезпечує можливості 

проведення акредитаційної експертизи з використанням технічних засобів відеозвʼязку. 

2.2. Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" забезпечує учасників 

акредитаційної експертизи доступом до мережі Інтернет. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть бути 

присутні працівники Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс 

"Інститут монокристалів" Національної академії наук України" та інші особи, крім 

випадків, коли це погоджено експертною групою. 

2.4. Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" забезпечує присутність осіб, 

визначених у розкладі програми роботи експертної групи для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу акредитаційної експертизи, є закритими. На них 

не можуть бути присутніми особи, що не запрошені відповідно до розкладу. 
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2.5. У розкладі акредитаційної експертизи передбачається резервна зустріч, на 

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

зумовлене необхідністю проведення експертизи. Експертна група повідомляє про це 

завчасно керівництво Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс 

"Інститут монокристалів" Національної академії наук України" або гаранта ОНП, які 

мають вжити адекватних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

зустрічі.  

2.6. У розкладі акредитаційної експертизи передбачено відкриту зустріч. 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою 

про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. На запит експертної групи Державна наукова установа "Науково-

технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук 

України"  повинен надавати документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи. 

2.8. Контактною особою від Державної наукової установи "Науково-

технологічний комплекс "Інститут монокристалів" Національної академії наук 

України" з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант 

освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у дистанційному режимі із 

використанням платформи ZOOM. Під час відеоконференції здійснюється відеозапис, 

матеріали якого передаються до Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти та недоступні третім особам. 
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

 

Час Заходи Учасники 

День 1 – 28.10.2021 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" 

 

Topic: Зустрічі із представниками Національного агенства із забезпечення якості вищої 

освіти 28.10.21 

Time: This is a recurring meeting Meet anytime 

Join Zoom Meeting 

 

https://us04web.zoom.us/j/2044973451?pwd=bzJlNWRBZmxmL1JNU2M4MHFob21iZz09 

Meeting ID: 204 497 3451 

Passcode: 2021 

 

https://us04web.zoom.us/j/2044973451?pwd=bzJlNWRBZmxmL1JNU2M4MHFob21iZz09
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09.00–

09.15 

Налаштування відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі із 

гарантом ОНП 

Члени експертної групи 

09.15-

09.30 

Організаційна зустріч із 

гарантом освітньо-

наукової програми 

(ОНП). Підготовка до 

зустрічі 1 

Члени експертної групи;  

Гарант ОНП  - д.х.н., професор Десенко 

Сергій Михайлович 

09.30–

10.15 

Зустріч 1 із керівництвом 

Державної наукової установи 

"Науково-технологічний 

комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної 

академії наук України" 

Члени експертної групи;       гарант ОНП- 

д.х.н., професор Десенко Сергій 

Михайлович ; 

представники керівництва Державної 

наукової установи "Науково-

технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії 

наук України" – перший заступник 

генерального директора з наукової 

роботи, завідувач Науково-дослідного 

відділення хімії функціональних 

матеріалів  чл.-кор. НАНУ, д.х.н.,  проф. 

Чебанов Валентин Анатолійович, 

заступник генерального директора з 

наукової роботи к.х.н., с.д. Бєліков 

Костянтин Миколайович, вчений 

секретар – к.х.н., с.д. Щербаков Іліас 

Бен-Хамудович,  завідувач аспірантури  

– к.х.н. Нікітіна Наталія Олександрівна 

10.15–

10.30 

Підведення підсумків 

організаційної зустрічі та 

зустрічі 1, підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.30–

11.15 

Зустріч 2 зі здобувачами вищої 

освіти ОНП  

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються 

на ОНП: 

1 курс (вступ 2021 року):  

Мяснікова Дар’я Юріївна,  

Кулик Карина Володимирівна,  

Чернякова Маргарита Юріївна, 

Свояков Ростислав Петрович; 
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2 курс (вступ 2020 року):  

Шишкіна Марія Олегівна; 

3 курс (вступ 2019 року):  

Коваленко Світлана Вікторівна,  

Кобзев Дмитро Володимирович. 

11.15–

11.30 

Підведення підсумків зустрічі 

2, підготовка до зустрічі 3  

Члени експертної групи 

11.30–

13.00 

Зустріч 3 із академічним 

персоналом, які залучені до 

викладання за ОНП 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

 

 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП; 

Наукові та/або науково-педагогічні 

працівники, що безпосередньо  

відповідають за зміст ОНП та долучені 

до викладання за ОНП: 

1. Татарець Анатолій Леонідович, к.х.н., 

с.д. 

2. Бєліков Костянтин Миколайович, 

к.х.н., с.д. 

3. Горобець Микола Юрійович, к.х.н., 

с.д. 

4. Чебанов Валентин Анатолійович, чл.-

кор. НАН України, д.х.н., проф. 

5. Десенко Сергій Михайлович, д.х.н., 

проф. 

6. Шишкіна Світлана Валентинівна, 

к.х.н., с.д. 

7. Кривошей Олександр Ігоревич, к.х.н., 

с.д. 

8. Жикол Олег Анатолійович, к.х.н. 

9. Чергинець Віктор Леонідович, д.х.н., 

проф. 

10. Представники центру гуманітарної 

освіти – Білецький Ігор Павлович; 

Представники Центру наукових 

досліджень і викладання іноземних мов 

–  Солощук Людмила Василівна. 

13.00–

14.00  

Обідня перерва  

14.00–

14.10  

Налаштування відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 4  

Члени експертної групи 
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14.10–

15.45 
Зустріч 4  

Огляд матеріально-технічної 

бази, яка використовується для 

реалізації ОНП 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи;  

Гарант ОНП; 

Представник наукової бібліотеки – 

Завальнюк Лариса Андріївна; 

Заступник генерального директора з 

наукової роботи, який відповідає за 

доступ на наукового обладнання – 

Бєліков Костянтин Миколайович; 

Представник відділу матеріально-

технічного забезпечення – Андрющенко 

Анастасія Юріївна; 

Завідувач аспірантури  – Нікітіна 

Наталія Олександрівна. 

Завідувачі (представники) наукових 

відділів, на базі яких навчаються 

аспіранти: 

1.  Десенко Сергій Михайлович – 

завідувач відділу органічної та 

біоорганічної хімії; 

2. Шишкіна Світлана Валентинівна – 

завідувач відділу рентгеноструктурних 

досліджень  та квантової хімії ім. 

О.В.Шишкіна; 

3. Татарець Анатолій Леонідович – 

завідувач відділу люмінесцентних 

матеріалів та барвників ім. 

Б.М.Красовицького; 

4. Бєліков Костянтин Миколайович –

завідувач відділу аналітичної хімії імені 

А.Б.Бланка. 

5. Чебанов Валентин Анатолійович  – 

завідувач Науково-дослідного відділення 

хімії функціональних матеріалів.  

15.45–

16.00 

Підведення підсумків зустрічі 

4, підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

16.00–

16.45  
Зустріч 5  

З роботодавцями та зовнішніми 

стейкголдерами та 

випускниками  

Члени експертної групи. 

Роботодавці, випускники, зовнішні 

стейкголдери, які   залучені до 

здійснення процедур внутрішнього        
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(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

забезпечення якості освіти за ОНП. 

Стейкголдери: 

Чебанов Валентин Анатолійович, 

Чергинець Віктор Леонідович, 

 

Випускники: 

Седаш Юрій Володимирович, 

Мурликіна Марина Володимирівна, 

Ткаченко Ірина Григорівна. 

16.45–

17.00 

Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

17.00–

17.45 
Відкрита зустріч 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

усі зацікавлені учасники освітнього 

процесу на ОНП (крім гаранта заявленої 

ОП та представників адміністрації) 

Відкрита зустріч із представниками Національного агенства із забезпечення якості 

вищої освіти (лінк) 

Topic: Відкрита зустріч із представниками Національного агенства із забезпечення 

якості вищої освіти 28.10.21 

Time: This is a recurring meeting Meet anytime 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/76299561415?pwd=aHJZczJsam1xMDlZRWxrenZWNU1CQT09 

Meeting ID: 762 9956 1415 

Passcode: jbgBy8 

17.45–

18.00 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – 29.10.2021 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" 

Topic: Зустрічі із представниками Національного агенства із забезпечення якості вищої 

освіти 29.10.2021 

Time: This is a recurring meeting Meet anytime 

Join Zoom Meeting 

https://us04web.zoom.us/j/2044973451?pwd=bzJlNWRBZmxmL1JNU2M4MHFob21iZz09 

Meeting ID: 204 497 3451 

Passcode: 2021 

https://us04web.zoom.us/j/76299561415?pwd=aHJZczJsam1xMDlZRWxrenZWNU1CQT09
https://us04web.zoom.us/j/2044973451?pwd=bzJlNWRBZmxmL1JNU2M4MHFob21iZz09
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09.00–

09.15 

Організаційна зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

09.15–

10.00 

Зустріч 6 із представниками 

ради молодих вчених 

Державної наукової установи 

"Науково-технологічний 

комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної 

академії наук України" 

Члени експертної групи 

Голова Ради молодих вчених – Кулик 

Олеся Геннадіївна; 

Члени Ради молодих вчених Державної 

наукової установи "Науково-

технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів"  Національної академії 

наук України" – Шишкіна Марія 

Олегівна, аспірант вступу 2020 року;  

Представник профспілки, який 

відповідає за роботу з аспірантами – 

Свінтицька Наталя Сергіївна. 

10.00–

10.15 

Підведення підсумків зустрічі 

6, підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.15–

11.00 

Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом Державної 

наукової установи "Науково-

технологічний комплекс 

"Інститут монокристалів" 

Національної академії наук 

України" (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Керівники або представники 

структурних підрозділів: 

Відділ науково-технічної інформації 

та  представник відділу науково-

технічної інформації,  відповідальний 

за міжнародну співпрацю  –  

Щербаков Іліас Бен-Хамудович. 

11.00–

11.30 

Підведення підсумків зустрічі 7 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

11.30–

13.00 

Зустріч 8 із науковими 

керівниками дисертаційних 

робіт (відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Наукові керівники аспірантів: 

1. Десенко Сергій Михайлович; 

2. Татарець Анатолій Леонідович;  

3. Бєліков Костянтин Миколайович;  

4. Чебанов Валентин Анатолійович; 

5. Ліпсон Вікторія Вікторівна. 

13.00–

13.15 

Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

 

13.15–

14.15 

Обідня перерва  
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14.15 –

15.30 

Зустріч 9 із керівниками 

структурних підрозділів та 

допоміжним персоналом, 

що бере участь в організації 

освітнього 

процесу на ОП 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

1. Завідувач аспірантури (або 

відповідальний за прийомну комісію)  – 

Нікітіна Наталія Олександрівна 

2. Начальник відділу кадрів або 

відповідальний за працевлаштування 

аспірантів – Свінтицька Наталя 

Сергіївна. 

3. Головний юрисконсульт – Катріч 

Анастасія Андріївна; 

4. Заступник генерального директора з 

економічних питань – Абраімова 

Людмила Михайлівна; 

5. Керівник служби охорони праці – 

Софронова Олена Михайлівна. 

15.30– 

15.45 

Підведення підсумків зустрічі 9 

та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

 

15.45– 

16.15 

Резервна зустріч 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

особи, які додатково запрошені 

на резервну зустріч 

16.15– 

17.00 

Підведення підсумків резервної 

та підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

17.00- 

17.30 

Фінальна зустріч 

(відеоконференція на 

платформі ZOOM) 

Члени експертної групи; 

Представники керівництва Державної 

наукової установи "Науково-

технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії 

наук України" 

1. Перший заступник генерального 

директора з наукової роботи  – Чебанов 

Валентин Анатолійович  

2. Гарант освітньої програми – Десенко 

Сергій Михайлович 

3. Вчений секретар Інституту – 

Щербаков Іліас Бен-Хамудович 

17.40–

18.00 

Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 
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День 3 – 30.10.2021 

Державна наукова установа "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" 

09.00–

13.00 

«День суджень» – зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–

18.00 

«День суджень» – зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 

Ірина Кравченко 

«21» жовтня 2021 року 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Директор Державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут 

монокристалів" Національної академії наук України" 

 

 «21» жовтня 2021 року      В.П. Семиноженко 


