
 
 
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

 
проведення акредитаційної експертизи   

з використанням технічних засобів відеозв’язку   
у Фізико-технічному інституті низьких температур ім. Б. І. Вєркіна  

Національної академії наук України   
освітньо-наукової програми «Математика» (ID у ЄДЕБО 39025)  

за спеціальністю 111 Математика,   
за третім рівнем вищої освіти (доктор філософії),  

в період з 5.05.2021 по 7.05.2021     
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи та 
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б. І. Вєркіна (далі – ФТІНТ) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Математика» із використанням технічних 
засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ФТІНТ, 
так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 
експертної групи, так і ФТІНТ. 

Узгоджена програма онлайн-візиту експертної групи 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. Програма онлайн-візиту експертної групи в обов’язковому порядку оприлюднюється на сайті 
ЗВО. 

2.2. Відеозапис зустрічей онлайн-візиту є обов’язковим. Він здійснюється членами експертної 
групи виключно для внутрішнього використання Національним агентством із забезпечення якості 
вищої освіти і не передається третім особам. 

2.3. В якості спостерігача у всіх етапах онлайн-візиту може брати участь член Національного 
агентства / співробітник секретаріату.    

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

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту 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. 

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено резервну онлайн-зустріч, на яку експертна група 
може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ФТІНТ у розумні строки; ФТІНТ має 
вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній онлайн-зустрічі. 

2.7. У розкладі виїзду передбачено відкриту онлайн-зустріч. ФТІНТ зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час   



проведення такої зустрічі, опублікувавши оголошення на офіційному сайті та інших власних 
інформаційних платформах та надавши посилання та/або ідентифікатор зустрічі. 

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

2.9. Контактною особою від ФТІНТ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, 
є гарант освітньо-наукової програми «Математика», вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів відеозв’язку 
(платформа Zoom).  

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (05.05.2021) 

09:00–09:40 Організаційна зустріч з 
гарантом ОНП  

Члени експертної групи: Требенко О.О., Сливка-
Телещак Г.І., Попадюк О.Б. 
 
Гарант ОНП: Шепельський Д.Г. 

09:40 -10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10:00–10:45 Зустріч 1 з керівництвом ФТІНТ 
 

Члени експертної групи:  
 
Директор: Найдюк Ю.Г. 
 
Вчений секретар: Калиненко О.М. 
 
Заступник директора з наукової роботи-керівник 
математичного відділення:  
Фельдман Г.М. 
 
Заступник директора з наукової роботи  
Долбин О.В.  
 
Гарант ОНП: Шепельський Д.Г. 

10:45–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:00–12:00 Зустріч 2 з науковими 
співробітниками / викладачами 

Члени експертної групи:  
 
Наукові співробітники, які викладають на ОНП: 
 
д.ф.-м.н., акад. НАНУ Пастур Л.А. (наук. кер.) 
д.ф.-м.н., чл.-кор. НАНУ Борисенко О.А. (+наук. 
кер.) 
д.ф.-м.н. Горькавий В.О. 
д.ф.-м.н. Єгорова І.Є. 
д.ф.-м.н. Золотарьов В.О. 
к.ф.-м.н. Калиненко О.М. 
д.ф.-м.н. Шепельський Д.Г.  (+наук. кер.) 

12:00–12:15 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:15-13:15 Зустріч 3 із здобувачами вищої Члени експертної групи; 



освіти (аспірантами) Всі аспіранти, які навчаються на ОНП  
Афанасьєв Є.В., Рибалко Я.В., Тєплова Д.П, 
Карпенко І.М., Сухоребська Д.Д. 

13:15-13:30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 

13:30-14:00 Обідня перерва 

14:00-14:45 Зустріч 4  
з представниками ради молодих 
вчених 

Члени експертної групи;  
 
Представники Ради молодих вчених і спеціалістів:  
Мисько-Крутік О.В. (голова), 
Філіпковська М.С. 
 
Представник Комісії по po6oті з науковою 
молоддю та аспірантами: Сухоребська Д. 
 
Аспірантка Карпенко І.М. 

14:45-15:00 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи; 

15:00–16:15 
 

Зустріч 5 із (наука, академічна 
доброчесність, забезпечення 
якості освітньої діяльності) 
 

Члени експертної групи;  

Заступник директора з наукової роботи-керівник 
математичного відділення 
Фельдман Г.М. 

Член Вченої ради математичного відділення 
Горькавий В.О. 

Представник комісії з питань академічної 
доброчесності Вченої ради ФТІНТ: 
Долбин О.В. (заст. директора) 
 
Представник Вченої ради НДІ, відповідальний за 
забезпечення якості освітньої діяльності: 
Калиненко О.М. 

16:15-16:30 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16:30-17:00 Відкрита зустріч  
 

Члени експертної групи;  
 
Усі охочі учасники освітнього процесу за ОНП 
«Математика» (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації НДІ) 

17:00–17:15 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 6  

Члени експертної групи;  
 

17:15–17:45 Зустріч 6 з роботодавцями Члени експертної групи;  
 
Глущук М.І (ФТІНТ, заст. директора) 
Кадець В.М. (ХНУ ім. В.Н.Каразіна) 
Храбустовський В.І. (Укр.держ.університет 
залізничного транспорту) 
Прилепський Я. (Астонський університет, Велика 
Британія) 

17:45–18:30 Підведення підсумків зустрічі 6 
та 1-го дня в цілому 

Члени експертної групи 



День 2 – (06.05.2021) 

09:00–10:00 Огляд 
(фото/відеозапис/відеотрансляці
я) та обговорення питань стану 
матеріально-технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОНП «Математика» 

Члени експертної групи;  

Гарант ОНП: Шепельський Д.Г. 
 
Зав. науковою бібліотекою: Зименко Л.В. 
 
Зав. відділом інформаційних систем Заїка О.С. 

10:00–10:15 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

10:15–11:15 
 
 
 
 
 
 

Зустріч 7 із представниками 
відділу аспірантури, планово-
економічного відділу та 
міжнародного сектору 
 
 

Члени експертної групи; 
 
Зав. відділом аспірантури  Москаленко Л.М. 
 
Зав. планово-виробничим відділом 
Багацький К.М. 
 
Зав.  міжнародним сектором Шепельська А.А. 

11:15-11:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

11:30-12:30 
 

Зустріч 8 із членами проектної 
групи та завідувачами відділів 
математичного відділення 

Члени експертної групи; 
 
Завідувачі відділів математичного відділення, в 
яких навчаються аспіранти 
Фельдман Г.М., Хруслов Є.Я., Щербина М.В. 
 
Інші особи, долучені до проектування ОНП 2017-
2021 рр.: Борисенко О.А., Золотарьов В.О., 
Шепельський Д.Г. 

12:30-12:45 Підведення підсумків зустрічі 8  Члени експертної групи 

12:45-13:45 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13:45–14:00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі і 2 дня в цілому 

Члени експертної групи 

14:00-14:30 Обідня перерва 

14:30-16:00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
 
Вчений секретар: Калиненко О.М. 
 
Заступник директора з наукової роботи-керівник 
математичного відділення:  
Фельдман Г.М. 
 
Гарант ОНП: Шепельський Д.Г. 

16:30–17:00 Підведення підсумків 2 дня в 
цілому 

 

День 3 – (07.05.2021) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


