
 
 

ПРОГРАМА 
"онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
за спеціальністю "103 Науки про Землю" освітньої програми " Науки про Землю" 

(ID у ЄДЕБО 34613) за третім рівнем вищої освіти (справа № 810/АС-20) в 
Криворізькому національному університеті (експертна група призначена 
Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 

12.10.2020 р. № 1506-Е) 

 
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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку та передбачає проведення експертизи без фізичної присутності експертів у ЗВО. 

2.2. ЗВО сприяє проведенню акредитаційної експертизи та надає технічну підтримку 
для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та правильної інсталяції програмного 
забезпечення. 

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

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду 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 розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за допомогою платформи Zoom. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
Вид роботи 
(технічного 

забезпечення) 

День 1 – (17 грудня 2020 р.) 
0900– 
0920 

Пробна відеоконференція  відео- 

конференція 

0920– 
1000 

Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи; гарант ОП 
т.в.о гаранта доц. Харитонов Віталій Миколайович 

відео- 

конференція 

1000- 
1015 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео- 

конференція 

1015- 
1055 

Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; гарант ОП; 
ректор КНУ – д.т.н., професор Ступнік Микола Іванович;  
проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи КНУ – к.т.н., 
доцент Чубаров Владислав Анатолійович;  
проректор з наукової роботи КНУ, д.т.н., професор Моркун 
Володимир Станіславович;  
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи – к.е.н., доцент 
Кашубіна Юлія Богданівна 
т.в.о гаранта доц. Харитонов Віталій Миколайович 

відео- 

конференція 

1055– 
1110 

Підведення підсумків зустрічі 1 
і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи відео- 

конференція 

1110– 
1210 

Зустріч 2 з науково- 
педагогічними працівниками 

Члени експертної групи; гарант ОП; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за  
зміст ОНП, а також викладають на цій програмі (5–7 осіб): 
проф. Моркун Наталя Володимирівна; 
доц. Голівер Надія Олексіївна; 
доц. Харитонов Віталій Миколайович; 
доц. Трунін Олександр Миколайович; 
доц. Стеценко В’ячеслав Валерійович; 
доц. Тіхлівець Світлана Валеріївна. 
 
 

відео- 

конференція 

1210- 
1230 

Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи відео- 

конференція 

1230- 
1330 

Обідня перерва   

1330- 
1345 

Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи відео- 

конференція 



1345- 
1445 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 1-3 здобувачі з 
кожного року навчання) 
1-й курс – Юрін Антон Олександрович; Попрожук Анна 
Олександрівна; 
2-й курс – Рижкович Олександра Ігорівна; 
3-й курс – Стапай Вікторія Станіславівна; 
4-й курс – Пошелюк Ольга Валеріївна. 

відео- 

конференція 

1445- 
1500 

Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи відео- 

конференція 
1500- 
1540 

Зустріч 4 з представниками з 

представниками Ради молодих 

вчених 

Члени експертної групи; 
Представники Ради молодих вчених (3–4 з числа здобувачів): 
голова Ради молодих вчених КНУ: 
Паламар Альона Юріївна; 
члени Ради молодих вчених: 
Григор'єв Юліан Ігорович, к.т.н., ст. викладач каф. відкритих 
гірничих робіт, заступник декана гірничо-металургійного факультету; 
Кравцова Даря Юріївна канд.фіз.-мат. наук, ст. викл. кафедри 
технології машинобудування; 
члени Ради молодих вчених (здобувачі): 
Шепеленко Марія Іванівна,  
133 - Галузеве машинобудування, 4 курс. 
 

відео- 

конференція 



1540- 
1600 

Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи  

1600- 
1640 

Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП 
– Державна наукова установа «Центр проблем морської геології, 

геоекології та осадового рудоутворення НАН України», 
Іванченко Владислав Вікторович, к.геол.-мін.н. доцент, 
завідувач відділу проблем екологічної геології та розробки 
рудних родовищ; 

– ПП «Кривбасакадемінвест», Нестеренко Тетяна Петрівна, 
к.геол.н., головний геолог; 

– Науково-дослідний гірничорудний інститут Криворізького 
національного університету, Грицай Олена Юріївна, к.геол.-
мін.н., завідувачка відділом геології та комплексного 
використання мінеральної сировини; 

– ПРАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат», 
Беспояско Едуард Олександрович, к.геол.н., начальник 
технологічного управління, IнГЗК; 

– ДП «Укрчорметметрологія», Бублик Юрій Мусійович, 
головний гідрогеолог 

– ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат», 
Солодухіна Ірина Володимірівна; головний геолог 

– ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», Євтєхов 
Євген Валерійович, к.геол.н., начальникм Управління якості; 

– КП «Наука», Еременко Генадій Іванович, к.т.н., учений 
секретар Академії гірничих наук України; 

– ТОВ «Елкобуд» Шевченко Андрій Валентинович, директор 

відео- 
конференція 

1640- 
1700 

Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи відео- 

конференція 

День 2 – (18 грудня 2020 р.) 

0900- 
0920 

Підготовка до зустрічей дня 2  відео- 

конференція 

0920- 
1020 

Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; гарант ОП. 
Відеотрансляція матеріально-технічної бази, фотозвіт, відеозвіт, 
документальний звіт (поєднання цих форматів). 
т.в.о. Харитонов Віталій Миколайович 
інші залучені до демонстрації матеріально-технічної бази 
представники ЗВО: 
Завідувачка лабораторіями кафедри геології і прикладної 
мінералогії, інженер Філенко Валентина Вікторівна; 
викладачі кафедри геології і прикладної мінералогії: 

відео- 
конференція 



   проф. Березовський Анатолій Анатолійович; 
   доц. Трунін Олександр Миколайович; 
   доц. Тіхлівець Світлана Валеріївна; 
начальник інформаційно-обчислювального центру: Соломенний 
Олександр Володимирович. 
 

1020- 
1040 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи відео- 
конференція 

1040- 
1120 

Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
керівник або представник Центру забезпечення якості вищої освіти: 
к.п.н., доцент Тарасова Олена Володимирівна; 
в.о. завідувача навчального-методичного відділу: 
Івашура Світлана Леонтіївна; 
керівник або представник відділу міжнародних зв’язків: 
Кругленко Людмила Володимирівна; 
уповноважена особа з антикорупційної діяльності у КНУ: 
начальник юридичного відділу Барчак Ольга Миколаївна; 
керівник або представник відділу кадрів: 
Зайцева Наталя Михайлівна; 
представник Центру сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників: 
Дель-Гранде Наталія Опанасівна; 
представник Центру безперервної освіти: 
Пікільняк Лариса Леонідівна,  
Начальник науково-дослідної частини: 
д.т.н., доц. Бровко Дмитро Вікторович 
Завідувач аспірантури та докторантури: к.п.н, ст.дослідник 
Грищенко Світлана Миколаївна; 

відео- 
конференція 

1120- 
1140 

Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи відео- 
конференція 

1140- 
1220 

Відкрита зустріч Підключитись до конференції Zoom: 
 
Ідентифікатор конференції: 

Код доступу:  

відео- 
конференція 

Члени експертної групи; 
усі бажаючі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

відео- 
конференція 

1220- 
1240 

Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи відео- 
конференція 



1240– 
1340 

Обідня перерва   

1340– 
1400 

Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи відео- 
конференція 

1400- 
1440 

Зустріч 7 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх років (до 8 осіб) 
Шепелюк Михайло Олександрович; 
Стрельцов Віталій Олегович; 
Демченко Олег Сергійович; 
Андрійчак Вікторія Олександрівна; 
Смірнов Олександр Ярославович; 
Тіхлівець Світлана Валеріївна; 
Стеценко Вячеслав Валерійович; 
Беспояско Тетяна Василівна. 

відео- 
конференція 

1440- 
1500 

Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи відео- 
конференція 

1500- 
1540 

Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

відео- 
конференція 

1540- 
1600 

Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи відео- 
конференція 

1600- 
1640 

Фінальний брифінг Члени експертної групи; керівник ЗВО; 
гарант ОП; 
керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП 

відео- 
конференція 

День 3 – (19 грудня 2020 р.) 
0900– 
1800 

«День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи відео- 
конференція 

 
Керівник експертної групи  
 
 
 
Т.в.о. гаранту ОНП «Науки про Землю» Віталій Харитонов 
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