
 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Фізика та астрономія» за спеціальністю  
104 «Фізика та астрономія» третього рівня вищої освіти (справа № 303/АС-21)  
в Інституті фізики конденсованих систем Національної академії наук України 

 

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 візиту 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. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.2. На зустрічах (відеоконференціях) з представниками ЗВО або роботодавцями 

ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених цією програмою для кожної такої зустрічі 

(відеоконференції), у відповідний час (згідно розкладу, що додається). На зустрічах не 

можуть бути присутніми особи, що не запрошені на них згідно розкладу. 

2.3. У програмі передбачається резервна зустріч (відеоконференція), 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 (осіб) у резервній зустрічі. 

2.4. На запит експертної групи ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну 

для проведення акредитаційної експертизи. 

2.5. 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 у складі:  

 

д.ф.-м.н., проф. Ушкац М. В.; д.ф.-м.н., доц. Оліх О. Я.; Баглай В. В. 

 

Час Активність Учасники Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

День 1 – (4 березня 2021 р.) 

08:45–09:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи;  

гарант ОП. 

 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXc
XFHSTR0UT09  
Ідентифікатор конференції: 972 4819 6215 
Код доступу: 2021 
Тема: Онлайн-експертиза "Фізика та астрономія" (ІФКС), День 1 

Відеоконференція 

09:00–09:30 Зустріч 1  
з адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи;  

директор ІФКС/заступник директора з наукової роботи;  

вчений секретар; 

гарант ОП. 

 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXc
XFHSTR0UT09  
Ідентифікатор конференції: 972 4819 6215 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

09:30–10:00 Підведення підсумків 
зустрічі 1 та підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи  

https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09


10:00–10:40 Зустріч 2  
з викладацьким складом  

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають 

за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі, 

члени проектної групи/групи забезпечення (до 6 осіб); 

 

Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXc
XFHSTR0UT09  
Ідентифікатор конференції: 972 4819 6215 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

10:40–11:20 Підведення підсумків 
зустрічі 2 та підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи  

11:20–12:20 Зустріч 3  
зі здобувачами вищої 
освіти та випускниками 
ОНП 

Члени експертної групи;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП (4-6 осіб, 

щонайменше по 1 особі кожного року навчання); 

випускники ОНП (1-2 особи). 

 

Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXc
XFHSTR0UT09  
Ідентифікатор конференції: 972 4819 6215 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

12:20–13:00 Підведення підсумків 
зустрічі 3 

Члени експертної групи  

13:00-14:00 Обідня перерва   

14:00–14:30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи  

https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09


14:30–15:10 Зустріч 4  
з представниками органів 
студентського 
самоврядування та/або 
Ради молодих вчених 

Члени експертної групи;  

представники студентського (аспірантського) самоврядування, 

члени Ради молодих вчених (3–5 осіб).  

 

Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXc
XFHSTR0UT09  
Ідентифікатор конференції: 972 4819 6215 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

15:10–16:00 Підведення підсумків 
зустрічі 4 та підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи  

16:00–16:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО). 

 

Підключитись до конференції Zoom 
https://zoom.us/j/98725582779?pwd=VGp1WFpZVHd3SGF5NGlH
MGN4WHlJUT09  
Ідентифікатор конференції: 987 2558 2779 
Код доступу: 2021 
Тема: Онлайн-експертиза "Фізика та астрономія" (ІФКС), 
Відкрита зустріч 

Відеоконференція 

16:40–17:00 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи  

https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/97248196215?pwd=MHJkZXQ0OGVPcjlMS1hXcXFHSTR0UT09
https://zoom.us/j/98725582779?pwd=VGp1WFpZVHd3SGF5NGlHMGN4WHlJUT09
https://zoom.us/j/98725582779?pwd=VGp1WFpZVHd3SGF5NGlHMGN4WHlJUT09


День 2 – (5 березня 2021 р.) 

09:00–10:00 Ознайомлення з 
матеріальною базою 

Члени експертної групи;  

гарант ОП; 

вчений секретар; 

представник бібліотеки. 

 

Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcT
VpRjJ5dz09  
Ідентифікатор конференції: 922 7050 2633 
Код доступу: 2021 
Тема: Онлайн-експертиза "Фізика та астрономія" (ІФКС), День 2 

Відеоконференція;

фото-звіт, відео-

звіт, відео-

трансляція або 

поєднання цих 

форматів. 

10:00–10:40 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи  

10:40–11:20 Зустріч 5  
з сервісними підрозділами 

Члени експертної групи;  

представники відділу кадрів, профспілки ІКФС, приймальної 
комісії, структур відповідальних за науково-методичне 
забезпечення, внутрішній контроль якості освіти, протидію 
порушенням академічної доброчесності тощо (3-6 осіб). 
 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcT
VpRjJ5dz09  
Ідентифікатор конференції: 922 7050 2633 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

11:20–12:00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи  

12:00–13:00 Зустріч 6  
з роботодавцями 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців.  
 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcT
VpRjJ5dz09  
Ідентифікатор конференції: 922 7050 2633 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09


13:00–14:00 Обідня перерва   

14:00–14:40 Підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи  

14:40–15:40 Резервна зустріч/ 
робота з документами 

Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч.  

 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcT
VpRjJ5dz09  
Ідентифікатор конференції: 922 7050 2633 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція;

документи, що 

надсилаються на 

електронну пошту 

або надаються за 

посиланнями. 

15:40–16:20 Підведення підсумків 
резервної зустрічі та 
підготовка до фінального 
брифінгу. 

Члени експертної групи  

16:20–17:00 Фінальний брифінг  Члени експертної групи;  

керівник/заступник керівника ЗВО;  

гарант ОП; 

вчений секретар. 

 
Підключитись до конференції Zoom: 
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcT
VpRjJ5dz09  
Ідентифікатор конференції: 922 7050 2633 
Код доступу: 2021 

Відеоконференція 

День 3 – (6 березня 2021 р.) 

09:00–16:00 «День суджень» – 
внутрішня онлайн-зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи  

 

https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09
https://zoom.us/j/92270502633?pwd=ZXRLc1BWYUtNL1Vjd1JtcTVpRjJ5dz09

