ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі освітньої програми
«Архітектура» першого рівня вищої освіти
за спеціальністю «191 Архітектура та містобудування»
(ID у ЄДЕБО 26842, процедура № 1964) за справою №
0365/АС-21
в Приватному закладі вищої освіти "Київський
міжнародний університет"
у строк із 17 березня по 19 березня 2021 року
(з використанням відеозв’язку програми Zoom)
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення
якості вищої освіти № 390-Е від 25 лютого 2021 року)
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 (далі – ОП), а також умови її
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної
групи (далі – ЕГ). Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою
як ЕГ, так і ЗВО.
Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Усі зустрічі
проводяться у форматі відеоконференцій із використанням технічних засобів
відеозв’язку. Узгоджена програма відеоконференцій фіксується в інформаційній
системі Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та є частиною
матеріалів акредитаційної справи.

2. Загальні умови роботи експертної групи
Внутрішні зустрічі ЕГ є закритими; крім випадків, коли це погоджено ЕГ,
на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
ЗВО забезпечує присутність осіб в онлайн-конференції на базі програми
Zoom, визначених у розкладі роботи для кожної зустрічі, у погоджений час. ЗВО
забезпечує інформаційну і технічну підтримку онлайн-конференцій на базі
програми Zoom для осіб, яких включено до розкладу роботи.
Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути
присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу.
У розкладі передбачено резервну зустріч, на яку ЕГ може запросити будьяких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення
акредитаційної експертизи. ЕГ повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має
вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній
зустрічі.
У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний
завчасно повідомити всіх учасників освітньо-наукового процесу за відповідною ОП
про дату, час і порядок участі в онлайн-конференції.

ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит ЕГ.
Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних із акредитацією
освітньої програми, є гарант ОП, вказаний у відомостях про самооцінювання.
Акредитаційна експертиза ОП «Архітектура» в Приватному закладі вищої
освіти «Київський міжнародний університет» проводиться з використанням
технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. Організатором
онлайн-конференції є один із членів ЕГ.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
08.45 – 09.00
09.00 – 09.30
09.30 – 10.00
10.00 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 12.30

Зустріч або інші активності

Учасники
День 1 (17 березня 2021 року)
Члени експертної групи.
Організаційна нарада експертної групи
Організаційна зустріч з гарантом ОП
Гарант ОП
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 із керівником та
Члени експертної групи.
менеджментом ЗВО
Президент Хачатурян Хачатур Володимирович;
Віцепрезидент Шумигора Людмила Іванівна;
Декан факультету будівництва та архітектури Бутик Михайло Васильович;
Завідувач кафедри будівництва та архітектури, гарант ОП
Чемакіна Октябрина Володимирівна
Члени експертної групи
Підведення підсумків зустрічі 1 і
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом
Члени експертної групи
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст
ОП, а також викладають на цій програмі:
1. Городецький Олександр Сергійович, професор кафедри;
2. Тимошенко Марія Миколаївна, доцент кафедри;
3. Русаков Ігор Олександрович доцент кафедри;
4. Діб Мішель Закарія, доцент кафедри;
5. Бутик Михайло Васильович, викладач кафедри;
6. Павлюк Віталій Володимирович , доцент кафедри;
7. Вірченко Сергій Петрович, викладач кафедри;
8. Буравченко Сергій Григорович, доцент кафедри;
9. Русевич Тетяна Вікторівна, викладач кафедри;
10. Хлюпін Олександр Анатолійович, викладач кафедри;
11. Тимкович Галина Іванівна, доцент кафедри;
12. Шуваєва-Нечипорук Ольга Юріївна, викладач кафедри.
Підведення підсумків зустрічі 2,
Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти
Члени експертної групи.
Здобувачі освіти, які навчаються за освітньою програмою «Архітектура», (по
2-3 здобувачі із кожного року навчання):

1 курс
1. Войналович Євген Миколайович;
2. Голубєва Анна Олегівна;
3. Кузьменко Іван Юрійович;
4. Пилипчук Кирило Тарасович;
2 курс
5. Кузьменко Олександр Юрійович;
6. Сарган Владислав Миколайович;
3 курс
7. Гнєзділов Сергій Володимирович;
8. Дан Ніколета Нуцівна;
9. Шептуцолов Олександр Андрійович;
4 курс
10. Арутюнян Левон Юрійович;
11. Жучок Олександр Володимирович.
12.30 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.40

14.40 – 15.00
15.00 – 15.40

Підведення підсумків зустрічі 3 і
підготовка до зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4 з представниками органу
студентського самоврядування

Підведення підсумків зустрічі 4 та
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями

Члени експертної групи.
Члени експертної групи.
Представники органу студентського самоврядування, зокрема які
відповідають за участь здобувачів у внутрішній системі забезпечення якості
освіти:
1. Гуцуляк Злата, в.о. голови Студентського парламенту;
2. Божинська Анастасія, голова комітету старост;
3. Зубенко Нікіта, голова ревізійної комісії;
4. Сарган Владислав, члени студентського самоврядування;
5. Голубєва Анна, члени студентського самоврядування.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості ОП «Архітектура» (представники 3-4 структур
на розсуд ЗВО):
1.Тимкович Василій Юрійович – директор УкрНДІ проєкт-реставрації;
2. Барабаш Марія Сергіївна – директор ТОВ «ЛІРА-САПР»;
3. Зінов’єва Алла Анатоліївна – директор ТОВ «Консал плюс Україна».
4. Чижевський Олександр Павлович – директор НСАУ «Архітектурна палата

України»;
5. Терещенков Олександр Сергійович – головний архітектор міста, начальник
управління містобудування та архітектури Білоцерківської міської ради.
15.40 – 16.00
16.00 – 16.40

Підведення підсумків зустрічі 5 та
підготовка до відкритої зустрічі
Відкрита зустріч

16.40 – 17.00
17.00 – 18.00

Підведення підсумків відкритої зустрічі
Підведення підсумків першого дня
дистанційного візиту.

09.00 – 10.00

Ознайомлення із матеріальнотехнічною базою, що використовується
під час реалізації ОП

10.00 – 10.20

Підведення підсумків та обговорення
результатів огляду матеріальнотехнічної бази. Підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 з випускниками ОП

10.20 – 11.00
11.00 – 11.20
11.20 – 12.20

12.20 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.15

Члени експертної групи.
Члени експертної групи,
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП і
представників адміністрації).
Члени експертної групи.
Члени експертної групи.
День 2 (18 березня 2021 року)
Члени експертної групи.
Проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна;
Декан факультету будівництва та архітектури Бутик Михайло Васильович;
Завідувач кафедри будівництва та архітектури, гарант ОП
Чемакіна Октябрина Володимирівна
Члени експертної групи.
Члени експертної групи:
Випускники ОП «Архітектура»:
Осичанський Віктор Володимирович (випускник 2020 року)

Підведення підсумків зустрічі 6 та
Члени експертної групи.
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи.
і представниками допоміжних підрозділів Проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна;
Проректор з науково-педагогічної діяльності Мартиненко Світлана Миколаївна;
Проректор з міжнародного співробітництва Тіменко Ірина Валентинівна;
Керівник центру міжнародних і громадських зв'язків Кісельова Яна
Володимирівна.
Члени експертної групи.
Підведення підсумків зустрічі 7.
Обідня перерва
Члени експертної групи.
Підготовка до резервної зустрічі
Члени експертної групи;
Резервна зустріч /
Гарант ОП,
ознайомлення з документацією
особи, додатково запрошені на резервну зустріч.
Члени експертної групи.
Підведення підсумків резервної
зустрічі. Підготовка до фінальної

зустрічі
15.15-15.45

Фінальна зустріч

15.45-16.00
16.00 – 18.00

09.00–18.00

Члени експертної групи.
Президент Хачатурян Хачатур Володимирович;
Віцепрезидент Шумигора Людмила Іванівна;
Проректор з навчально-виховної роботи Данченко Тетяна Володимирівна;
Проректор з науково-педагогічної діяльності Мартиненко Світлана Миколаївна;
Декан факультету будівництва та архітектури Бутик Михайло Васильович;
Завідувач кафедри будівництва та архітектури, гарант ОП
Чемакіна Октябрина Володимирівна

Підведення підсумків фінальної
Члени експертної групи.
зустрічі Обговорення рекомендацій.
Ознайомлення з документацією, що була Члени експертної групи.
надана за попереднім запитом
Підведення підсумків другого дня візиту
День 3 (19 березня 2021 року)
«День суджень» – внутрішня зустріч
Члени експертної групи.
експертної групи
Керівник експертної групи

Д.В Грецький

Гарант ОП

О.В. Чемакіна

