
 
 

 
 

ПРОГРАМА  

дистанційного візиту експертної групи  

під час проведення акредитаційної експертизи  

з використанням технічних засобів відеозв’язку  

за спеціальністю «102 Хімія»  

освітньої програми «Органічна хімія» (ID у ЄДЕБО 47679)  

за третім рівнем вищої освіти (справа № 977/АС-21)  

у Інституті органічної хімії Національної академії наук України  

з 31 травня по 2 червня 2021 року  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти № 1054-Е від 13 травня 2021 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, який 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 на час роботи експертної групи надає всі технічні можливості для 
роботи, використовуючи платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою 
уникнення суперечностей, всі зустрічі будуть фіксуватися за допомогою 
відеозапису. ЗВО забезпечує доступ членів фокус-груп та всіх стейкголдерів до 
мережі Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію 
відповідних учасників зустрічей на платформі ZOOM. У виняткових випадках 
доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.2. Члени експертної групи забезпечують власний доступ до мережі 
Інтернет із використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів 
на платформі ZOOM. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може 
бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Голова експертної групи забезпечує відеофіксацію відповідних 
зустрічей та несе особисту відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім 
надання відповідних записів Національному агентству із забезпечення якості 
вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи даної освітньої 
програми. 



2.4. Всі учасники онлайн-зустрічей на базі платформи ZOOM зобов’язуються 
вмикати власні камери для ідентифікації як стейкголдерів, так, власне, і 
експертів. 

2.5. ЗВО сприяє надання експертам фото/скан-копій студентських квитків 
чи інших документів, що підтверджують особу студентів як відповідних 
стейкголдерів. Експерти в свою чергу зобов’язуються не розповсюджувати дану 
інформацію, окрім як для розгляду даної акредитаційної експертизи. 

2.6. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли 
це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники 
ЗВО чи інші сторонні особи. 

2.7. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного 
візиту для кожної зустрічі, у погоджений час та використання ними платформи 
ZOOM. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, якщо вони не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.8. У розкладі дистанційного візиту передбачається резервна зустріч, на 
котру експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої 
зустрічі зумовлене необхідністю процесу акредитаційної експертизи. Експертна 
група повідомляє про це ЗВО у прийнятні строки; ЗВО має вжити можливих 
заходів, аби забезпечити участь відповідної особи/осіб у резервній зустрічі. 

2.9. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.10. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

 



 
 
3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –31.05.2021 р. 
09.45-10.00 Організаційна зустріч із гарантом 

освітньо-наукової програми (ОНП). 
Підготовка до зустрічі 1 
 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП: заст. директора, д.х.н., проф. Вовк Михайло 
Володимирович. 

10.00–10.40 Зустріч 1 із керівництвом Інституту 
органічної хімії Національної академії 
наук України 
 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП: заст. директора, д.х.н., проф. Вовк Михайло 
Володимирович; 
Представники керівництва ІОХ НАН України: 
Директор ІОХ НАН України акад. НАН України Кальченко Віталій 
Іванович; 
Заступник директора д.х.н., проф. Шермолович Юрій Григорович; 
Учений секретар к.х.н. Нікітченко Віталій Сергійович. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 
 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 із академічним персоналом, 
які залучені до викладання за ОНП 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП: заст. директора, д.х.н., проф. Вовк Михайло 
Володимирович; 
Наукові та науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст ОНП та долучені до викладання за ОНП: 
Провідний науковий співробітник відділу хімії елементоорганічних  
сполук Рассукана Юлія Вікторівна; 
Завідувач відділу біологічно активних речовин д.х.н., проф. 
Волочнюк Дмитро Михайлович; 
Завідувач відділу фосфороорганічної хімії, д.х.н., проф. Костюк 
Олександр Миколайович; 
Провідний науковий співробітник відділу кольору та будови 
органічних сполук д.х.н., проф. Ковтун Юрій Петрович; 
Завідувач відділу хімії фторорганічних сполук д.х.н., проф. 



Ягупольський Юрій Львович; 
Професор кафедри органічної хімії  Київського національного 
університету ім. Тараса Шевченка д.х.н., проф. Войтенко Зоя 
Всеволодівна. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 
 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти, 
відвідування навчального on-line 
заняття 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП «Органічна хімія» 
(аспіранти 1-4 років навчання): 
Бородкін Ярослав Сергійович, 
Філімончук Сергій Леонідович, 
Поліщук Владислав Михайлович, 
Трибрат Олександр Олександрович, 
Оксюта Олександр В’ячеславович,  
Єгоров Дмитро Вікторович, 
Лисенко Вячеслав Андрійович, 
Головач Сергій Михайлович (заочний аспірант). 

13.00–13.20 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
 

13.20–14.20 Обідня перерва 
 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
14.20–16.00 Огляд матеріально-технічної бази, яка 

використовується для реалізації ОНП 
Члени експертної групи; 
Гарант ОНП: заст. директора, д.х.н., проф. Вовк Михайло 
Володимирович; 
Представник наукової бібліотеки – Загоруйко Анна Федосіївна; 
Представник центру колективного користування – завідувач відділу 
фізико-хімічних досліджень, д.х.н., ст.н.с. Роженко Олександр 
Борисович; 
Представник матеріально-технічного постачання – заступник 
директора з загальних питань Інституту Ярошенко Ігор 
Володимирович. 
 



16.00–16.20 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Зустріч 4 із роботодавцями та 
зовнішніми стейкголдерами 

Члени експертної групи; 
Роботодавці, залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості освіти за ОНП: 
Доцент кафедри медичної та фармацевтичної хімії Буковинського 
державного медичного університету к.х.н. Грозав Аліна 
Миколаївна; 
Завідувач кафедри супрамолекулярної хімії Інституту високих 
технологій Київського національного університету ім. Т.Г. 
Шевченка д.х.н., проф. Комаров Ігор Володимирович; 
Старший викладач кафедри органічної хімії та фармації Волинського 
національного університету ім. Лесі Українки к.х.н. Салієва Леся 
Миколаївна; 
Директор ТОВ «НТП «Укроргсинтез» к.х.н. Довгополий Сергій 
Іванович; 
Випускниця ІОХ НАН України к.х.н. Дяченко Ірина 
Володимирівна; 
Випускниця ІОХ НАН України к.х.н. Тернова Дарина Сергіївна; 
Випускник ІОХ НАН України к.х.н.  Саватієв Олександр  
Сергійович. 

17.00–17.30 Підведення підсумків зустрічі 4 та 
першого дня акредитації 

Члени експертної групи 
 

 
День 2 – 01.06.2021 р.  

09.50–10.00 Організаційна зустріч експертної групи Члени експертної групи 
 

10.00–10.40 Зустріч 5 із представниками ради 
молодих вчених ІОХ НАН України 

Члени експертної групи; 
Голова Ради молодих учених ІОХ НАН України:  
старший науковий співробітник науково-організаційного відділу 
к.б.н. Васільєва Тетяна Анатоліївна; 
Члени Ради молодих учених ІОХ НАН України:  
молодший науковий співробітник відділу механізмів органічних 



реакцій к.х.н. Данилюк Іванна Юріївна;  
аспірант Поліщук Владислав Михайлович. 
 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом ІОХ НАН України 

Члени експертної групи; 
Керівники або представники структурних підрозділів: 
- науково-організаційний відділ: старший науковий співробітник, 
к.б.н. Васільєва Тетяна Анатоліївна; 
- вчений секретар спеціалізованої вченої ради: провідний науковий 
співробітник відділу хімії елементоорганічних сполук д.х.н., ст.н.с. 
Рассукана Юлія Вікторівна; 
- голова профспілкового комітету Інституту: інженер І категорії 
відділу хімії фосфоранів Довгоп’ята Лідія Соловеївна; 
- завідувач відділу трансферу технологій, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності к.фарм.н. Короткий Юрій Васильович. 
 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 7 із науковими керівниками 
дисертаційних робіт 

Члени експертної групи; 
Наукові керівники здобувачів, що навчаються за ОНП: 
Завідувач відділу біологічно активних речовин, д.х.н., проф. 
Волочнюк Дмитро Михайлович; 
Завідувач відділу кольору та будови органічних сполук, чл.-кор. 
НАН України Іщенко Олександр Олександрович; 
Провідний науковий співробітник відділу хімії органічних сполук 
сірки, д.х.н., проф. Тимошенко Вадим Михайлович; 
Завідувач відділу хімії органічних сполук сірки, д.х.н., проф. 
Шермолович Юрій Григорович; 
Старший науковий співробітник відділу хімії фосфоранів, к.х.н., ст. 
досл. Єсипенко Олександр Адольфович. 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 та 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  



14.00–14.40 Зустріч 8  
Відкрита зустріч 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
керівництва ІОХ НАН України) 

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і 
підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 
 

15.00–15.40 Зустріч 9 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Заступник директора з загальних питань: Ярошенко Ігор 
Володимирович; 
Начальник відділу кадрів Шевчук Людмила Іванівна ; 
Керівник служби охорони праці: Коновкін Анатолій Іванович; 
Завідувач відділу бухгалтерського обліку та звітності Фурманова 
Лідія Олексіївна. 

15.40–16.00 Підведення підсумків зустрічі 9 і 
підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи 
 

16.00–16.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

17.00–17.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Гарант ОНП: заст. директора, д.х.н., проф. Вовк Михайло 
Володимирович 
Директор ІОХ НАН України акад. НАН України Кальченко Віталій 
Іванович; 
Заступник директора ІОХ НАН України  д.х.н., проф. Шермолович Юрій 
Григорович. 

17.30–18.00 Обговорення другого дня акредитації 
 

Члени експертної групи 

День 3 – 02.06.2021 р. 
10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


