
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
візиту експертної групи під час акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої програми 
«Біотехнології та біоінженерія» (ID ЄДЕБО 29618) зі спеціальності 

«162 Біотехнології та біоінженерія» за першим рівнем вищої освіти 
(справа № 354/АС-21) в Одеському національному університеті імені І.І. 

Мечникова (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
від 23.02.2021 №374-Е) в період з 11 березня по 13 березня 2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи (далі – ЕГ) у віддаленому (онлайн) режимі із використанням технічних засобів 
відеозв’язку (далі – онлайн-візит) в Одеському національному університеті імені І.І. 
Мечникова (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 ЕГ. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як ЕГ, так і 
ЗВО. 

Узгоджена програма онлайн-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. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів 
учасників та правильного інсталювання програмного забезпечення за потреби всім 
учасникам онлайн-зустрічей. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має 
наголосити учасникам про потребу відеозв’язку.  

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є 
закритими. На них не можуть бути присутні особи, яких не запрошено відповідно до 
розкладу. 

2.3. Внутрішні зустрічі ЕГ закриті. На них не можуть бути присутні працівники ЗВО 
та інші особи,  крім випадків, коли це погоджено ЕГ. 

2.4. ЗВО оприлюднює в себе на сайті та інших своїх інформаційних платформах 
інформацію про роботу ЕГ та зокрема про заплановану відкриту зустріч з ЕГ, публікуючи 
лінк на таку зустріч, вказавши дату, час та мету такої зустрічі для всіх охочих долучитися.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачається резервна зустріч, на яку ЕГ може 
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю 
проведення акредитаційної експертизи. ЕГ повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має 
вжити належних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. На запит ЕГ, ЗВО повинен надавати документи та іншу інформацію, необхідну 
для виконання акредитаційної експертизи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією ОП, є 
гарант ОП, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Онлайн-візит з виконання акредитаційної експертизи відбувається за адресою: 
м. Одеса, Шампанський провулок, 2.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші 
заходи 

Учасники Вид роботи та технічного забезпечення 

День 1 – 11.03.2021 
09.00
–
09.40 

Організаційна 
зустріч  

Члени ЕГ; 
гарант ОП; 
представник 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnN
KUT09  
Ідентифікатор конференції: 765 6735 0781  
Пароль: 9syEzM  
 

09.40
–
10.00 

Підбиття підсумків 
організаційної 
зустрічі і підготовка 
до зустрічі 1 

Члени ЕГ Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами. 

10.00
–
10.40 

Зустріч 1 з 
академічним 
персоналом 

Члени ЕГ; 
науково-
педагогічні 
працівники, що 
безпосередньо 
відповідають за 
зміст ОП, а 
також 
викладають на 
цій програмі (5-
8 осіб, крім 
гаранта ОП та 
адміністрації 
ЗВО); 
представник 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnN
KUT09  
Ідентифікатор конференції: 765 6735 0781  
Пароль: 9syEzM  
 

10.40
–11.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 1 і 
підготовка до 

Члени 
експертної 
групи 

Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09


зустрічі 2 
11.00–
12.00 

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

Члени ЕГ; 
гарант ОП; 
представники 
деканату та 
випускової 
кафедри; 
представник 
Національного 
агентства 

Фотозвіт, відеозвіт та/або відеотрансляція 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnN
KUT09  
Ідентифікатор конференції: 765 6735 0781  
Пароль: 9syEzM  
 

12.00-
12.30 

Підбиття підсумків 
огляду матеріально-
технічної бази ЗВО 

Члени ЕГ Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

12.30–
13.30 

Обідня перерва   

13.30–
14.30 

Зустріч 2 зі 
здобувачами 
вищої освіти 

Члени ЕГ; 
здобувачі 
вищої освіти, 
які навчаються 
на ОП (10 
здобувачів, не 
менше ніж по 2 
здобувачі з 
кожного року 
навчання); 
представник 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnN
KUT09  
Ідентифікатор конференції: 765 6735 0781  
Пароль: 9syEzM  
 

14.30-
15.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 2 і 
підготовка до 
зустрічі 3 

Члени ЕГ Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

15.00-
15.40 

Зустріч 3 з 
представниками 
органів 
самоврядування 

Члени 
експертної 
групи; 
представники 
самоврядуванн
я (3-5 осіб від 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnN
KUT09  

https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09


органів 
самоврядуванн
я ЗВО (Ради 
молодих 
вчених) та ін., 
представники 
органів 
самоврядуванн
я відповідного 
структурного 
підрозділу, у 
якому 
реалізовується 
ОП); 
представник 
Національного 
агентства 

Ідентифікатор конференції: 765 6735 0781  
Пароль: 9syEzM  
 

15.40–
16.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 3 та 
підготовка до 
зустрічі 4 

Члени 
експертної 
групи 

Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

16.00
–
16.40 

Зустріч 4 з 
зовнішніми 
стейкголдерами 
(роботодавцями) 

Члени ЕГ; 
представники 
зовнішніх 
стейкголдерів 
(роботодавців); 
представник 
Національного 
агентства  

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnN
KUT09  
Ідентифікатор конференції: 765 6735 0781  
Пароль: 9syEzM  
 

16.40
–17.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 4. 
Підбиття підсумків 
роботи за день, 
уточнення плану на 
наступний день 

Члени ЕГ Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами. 

17.00–
17.40 

Зустріч 5 - відкрита  Члени ЕГ; усі 
охочі учасники 

Відеоконференція з викорис-танням програми ZOOM 
 

https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09
https://us04web.zoom.us/j/76567350781?pwd=OVF5YzhOU093U21VZitLWk5sTnNKUT09


освітнього 
процесу (крім 
гаранта ОП та 
представників 
адміністрації 
ЗВО); 
представник 
Нацагентства. 

Час: 11 березня, 2021 17:00  
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/76958040939?pwd=WXljbTdKVlN1STk0T3lSV2k5SzEzU
T09  
Ідентифікатор конференції: 769 5804 0939 
Пароль: W2kBiU  
 

17.40–
18.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 5 

Члени ЕГ Відеоконференція; спілкування через месенджер чи використання телефон-ного 
зв’язку. Робота з документами. 

День 2 – 12.03.2021  
09.00
–9.40 

Зустріч 6 з 
випускниками 
кафедри, на якій 
реалізовується 
заявлена для 
акредитації ОП 

Члени ЕГ; 
випускники 
кафедри (3-6 
осіб); 
представник 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Z
z09  
Ідентифікатор конференції: 747 0026 6115 
Пароль: 7Ug0Vv  
 

9.40-
10.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 6 

Члени ЕГ Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

10.00-
10.40 

Зустріч 7 із  
представниками 
сервісних 
(допоміжних) 
структурних 
підрозділів 

Члени ЕГ; 
проректор з 
адміністративн
о-господарської 
діяльності; 
директор 
бібліотеки, 
заступник 
декана з 
виховної 
роботи; 
представники 
керівництва 
структурних 
підрозділів: 
експертно-

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Z
z09  
Ідентифікатор конференції: 747 0026 6115 
Пароль: 7Ug0Vv  
 

https://us04web.zoom.us/j/76958040939?pwd=WXljbTdKVlN1STk0T3lSV2k5SzEzUT09
https://us04web.zoom.us/j/76958040939?pwd=WXljbTdKVlN1STk0T3lSV2k5SzEzUT09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09


кваліфікаційної 
комісії, відділу 
кадрів, 
міжнародного  
співробітництв
а, академічної 
мобільності, 
бухгалтерії; 
представник 
Національного 
агентства 

10.40
–11.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 7 і 
підготовка до 
зустрічі 8 

Члени 
експертної 
групи 

Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

11.00–
11.40 

Зустріч 8 з 
адміністрацією 
ЗВО та 
адміністративни
ми персоналом на 
ОП 

Члени ЕГ; 
керівник ЗВО, 
проректори, 
гарант ОП; 
завідувач 
випускової 
кафедри, 
керівник або 
представник 
структурного 
підрозділу, 
відповідаль-
ного за 
внутрішнє 
забезпечення 
якості освіти у 
ЗВО, 
представник 
НМК; 
представник 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Z
z09  
Ідентифікатор конференції: 747 0026 6115 
Пароль: 7Ug0Vv  
 

11.40– Підбиття підсумків Члени Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 

https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09


12.00 зустрічі 8 і 
підготовка до 
зустрічі 9 

експертної 
групи 

телефонного зв’язку. Робота з документами 

12.00-
13.00 

Обідня перерва   

13.00
–13.40 

Резервна зустріч 
9 (за потребою) 

Члени 
експертної 
групи; особи, 
додатково 
запрошені на 
резервну 
зустріч; член 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Z
z09  
Ідентифікатор конференції: 747 0026 6115 
Пароль: 7Ug0Vv  
 

13.40–
14.00 

Підбиття підсумків 
зустрічі 9 і 
підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени 
експертної 
групи 

Відеоконференція з використанням телефонного зв’язку. Робота з документами 

15.00
–15.30 

Фінальна зустріч 
(брифінг) 

Члени 
експертної 
групи; керівник 
ЗВО; 
проректори; 
завідувач 
випускової 
кафедри; 
гарант ОП; 
представник 
Національного 
агентства 

Відеоконференція з використанням програми ZOOM 
 
Підключитись до конференції Zoom:   
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Z
z09  
Ідентифікатор конференції: 747 0026 6115 
Пароль: 7Ug0Vv  
 

15.30–
16.30 

Підбиття підсумків 
фінальної зустрічі, 
уточнення робочих 
питань. 
Підбиття підсумків 
роботи за день, 
уточнення плану на 
наступний день 

Члени 
експертної 
групи  

Відеоконференція та/або спілкування через месенджер та/або з використанням 
телефонного зв’язку. Робота з документами 

https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74700266115?pwd=bk5HM1pDelh3UlNsSVpIWk14cnN3Zz09


День 3 – 13.03.2021 р. 
09.00
–
18.00 

«День суджень» – 
внутрішня зустріч 
ЕГ 

Члени  ЕГ Відеоконференція; спілкування через месенджер чи використання телефон-ного 
зв’язку. Робота з документами. 

    
 
 


