ПРОГРАМА
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми «Образотворче мистецтво» (ID у ЄДЕБО 7563) за першим рівнем вищої
освіти (справа №0337/АС-21) у Національному технічному університеті України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 09.03.2021 - 11.03.2021 р.
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із
закладом 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. Для сторін, які беруть участь у проведенні акредитаційної експертизи із використанням
технічних засобів відеозв’язку:
2.1.1. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту
2.1.2. Обов’язковий відеозапис зустрічей онлайн візиту.
2.1.3. Участь члена (співробітника) Національного агентства в якості спостерігача на всіх
етапах онлайн візиту.
2.1.4. Не збирати учасників фокус-груп у ЗВО.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою.
2.4. ЗВО забезпечує он-лайн присутність осіб, визначених у розкладі зустрічей у погоджений
час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи,
що не запрошені на них відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі 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.
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити
усіх учасників освітнього процесу про дату, часу і місце проведення такої зустрічі
публікацією на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках про роботу експертної
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у
вказаний час згідно погодженої програми.
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, вказаний у відомостях про самооцінювання.
3. Розклад роботи експертної групи
Час
09.00-09.30

09.30-10.10
10.10-10.30
10.30–11.10

11.10-11.30
11.30-12.00

12.00-12.30
12.30-13.00

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (09.03.2021)
Зустріч експертної групи
Члени експертної групи, фахівець
відділу по роботі з експертами
Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти
Організаційна зустріч членів
Члени експертної групи, гарант ОП
експертної групи та гаранта ОП
Підготовка до огляду
Члени експертної групи
матеріально-технічної бази
Огляд матеріально-технічної бази, Члени експертної групи, гарант ОП,
що використовується під час
Шалінський І. П. Осипова Т. Г.
реалізації ОП (аудиторії,
(презентація відеоролику про
комп’ютерний клас (включно з
матеріально-технічну базу, презентація
системою Е-кампус та програмою роботи системи Е-кампус та програми
Unicheck) бібліотека, гуртожитки, Unichec)
спорткомплекс).

Підведення підсумків
Зустріч 1 з керівником та
менеджментом ЗВО

Члени експертної групи
Члени експертної групи, гарант ОП
Перший проректор КПІ ім. Ігоря
Сікорського Ю.І. Якименко;
Проректор з навчальної роботи
А.А. Мельниченко;
Директор Департаменту якості
освітнього процесу О.А. Жученко;
Директор видавничо-поліграфічного
інституту П.О. Киричок;
Завідувач кафедри
Підведення підсумків зустрічі 1
Члени експертної групи
Обідня перерва

13.00-13.30
13.30-14.30

Підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним
персоналом

14.30-15.00

Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти

15.00–16.00

16.00–16.30
16.30–17.10

Підведення підсумків зустрічі 3 і
підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з роботодавцями

17.10–18.00

Підведення підсумків

09.00–09.40

Члени експертної групи
Члени експертної групи, науковопедагогічні працівники, що
безпосередньо відповідають за зміст
освітньої програми, а також викладають
на цій програмі (до 8 осіб)
Доц. Пшеничний Ю.В.
Доц. Руденко О.В.
Доц. Осипова Т.Г.
Проф. Жукова Н.А.
Доц. Шалінський І. П.
Члени експертної групи
Члени експертної групи, здобувачі
вищої освіти, які навчаються на ОП:
1 курс – Камінева К., Макух О.,
Яковлева А.; 2 курс – Незенко В.,
Руденко В., Зінченко Є., Коструба М.
3 курс – Огнівенко С., Зборщик Я.,
Мельник Є., Яковлева К.; 4 курс –
Стрілець Р. Германюк О., Самойленко
Г., Міцюк Н., Серветик М.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Лавро К.Т. головний художник
видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МАГА»
Поночовна Н. Ю. директор видавництва
«АртЕк»
Полосіна Є., співзасновниця студії
принту "Сері/граф"
Юрченко А. арт-директорка компаніїрозробника сервісів з пошуку
нерухомості «ЛУН»
Члени експертної групи

День 2 – (10.03.2021)
Зустріч 5 із адміністративним
Директор департаменту якості
персоналом та з допоміжними
освітнього процесу О.А. Жученко;
(сервісними) структурними
Начальник навчально-методичного
підрозділами
відділу Т.М. Желяскова;
Начальник відділу академічної
мобільності О.П. Демиденко;
Начальник відділу навчально-виховної
роботи – Т.А. Хижняк;
Голова комісії з етики та академічної
доброчесності О.М. Бруй.
Начальник відділу соціальнопсихологічної роботи – Студентська
соціальна служба С.О. Петрова.
Відповідальний секретар приймальної
комісії С.А. Мураховський;
Відповідальна особа за адміністрування
сайту КПІ ім. Ігоря Сікорського
Н.О. Цуріна;

09.40–10.00
10.00–10.40

10.40–11.00
11.00–11.40
11.40–12.00
12.00–13.00
13.00-13.30
13.30–14.30
14.30–14.40
14.40–15.10

15.10–15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
09.00–18.00

Підведення підсумків зустрічі 5 і
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 з представниками
студентського самоврядування

Підведення підсумків зустрічі 6 і
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 з випускниками ОП

Директор картинної галереї ЦКМ КПІ
ім. Ігоря Сікорського В.В. Тьоткіна;
відповідальний за участь у програмі
Microsoft Imagine Academy (Зоренко Я.В.)
Члени експертної групи

Захаров Михайло заст. гол. студради
ВПІ
Степанюк Ігор Голова профкому
студентів
Стрілець Руслана представник студради
ВПІ
Члени експертної групи

Члени експертної групи, випускники ОП
останніх 5 років (8–10 осіб)
Підведення підсумків зустрічі 8
Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Члени експертної групи
Члени експертної групи, особи,
Резервна зустріч
додатково запрошені на резервну
зустріч
Підведення підсумків резервної
Члени експертної групи
зустрічі, підготовка до відкритої
зустрічі
Члени експертної групи, усі охочі
Відкрита зустріч
учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОП та представників
адміністрації ЗВО)
Підготовка до фінальної зустрічі
Члени експертної групи
Фінальна зустріч
Члени експертної групи, ректор КПІ,
перший проректор, директор ВПІ,
гарант ОП
Підведення підсумків
Члени експертної групи
День 3 – (11.03.2021)
«День суджень» – внутрішня
Члени експертної групи
зустріч експертної групи

День 1: ЄДЕБО 174, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», ОП «Образотворче мистецтво»
Час: 09.03.2021 09:30
Підключитись до конференції:
Веб-посилання
https://us02web.zoom.us/j/2032382275?pwd=cnRMN2hGTFF3NzRETENaYkJ5OW10Zz09
Ідентифікатор конференції: 203 238 2275
Пароль: 1111
День 2: ЄДЕБО 174, Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського», ОП «Образотворче мистецтво»
Час: 10.03.2021 09:00
Підключитись до конференції:
Веб-посилання
https://us04web.zoom.us/j/2032382275?pwd=cnRMN2hGTFF3NzRETENaYkJ5OW10Zz09

Ідентифікатор конференції: 203 238 2275
Пароль: 1111
Відкрита зустріч з експертною групою: ЄДЕБО 174, Національний технічний університет
України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», ОП «Образотворче
мистецтво» Час: 10.03 2021 14.40–15.10
Підключитись до конференції:
Веб-посилання:
https://us04web.zoom.us/j/77729385550?pwd=N0xqQmZlN00xQlFNWktkQmMxVlM1QT09
Ідентифікатор конференції: 777 2938 5550
Пароль: 2021
Відповідальним за технічний супровід цих дистанційних зустрічей та допомогу при потребі
Новачинський Юрій Михайлович y.novachynskyy@lnam.edu.ua

