
ПРОГРАМА

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої
програми «Землеустрій та кадастр» (ID в ЄДЕБО 7236) за спеціальністю 193 Геодезія та
землеустрій другого (магістерського) рівня вищої освіти в Одеській державній академії

будівництва та архітектури із використанням технічних засобів відеозв’язку
(21.02.2022 – 23.02.2022)

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, із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. ЗВО на час візиту експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками

фокус-груп згідно з розкладом роботи за допомогою програми ZOOM.

2.2 Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими. На них не можуть

бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної

зустрічі, у погоджений час.

2.4. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники академії та інші особи.

2.5. У розкладі 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 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 у вигляді відеоконференції за допомогою

технічних засобів відеозв’язку в ZOOM для ОП Землеустрій та кадастр протягом 21 – 23

лютого 2022р. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після

закінчення експертизи передаються до Національного агентства.



3. Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники

День 1 – (21.02.2022)

0845–0900 Пробна відеоконференція Члени експертної групи: Янчук Руслан

Миколайович, Дудяк Наталія Василівна,

Брусак Іван Віталійович;

гарант ОП Калина Тетяна Євгеніївна

0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;

гарант ОП

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи

1000–1030 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;

Гарант ОП

Ректор ОДАБА Ковров Анатолій

Володимирович

Проректор з НПР Крутій Юрій Сергійович

Проректор з НПР Педько Ірина Анатоліївна

Проректор з НР Кровяков Сергій

Олексійович

В.о. директора Навчально-наукового інституту

Бізнесу та інформаційних технологій

Петрищенко Наталія Анатоліївна

Завідувач кафедри Геодезії та землеустрою

Колосюк Анатолій Анатолійович

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до

зустрічі 2

Члени експертної групи

1100–1220 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;

гарант ОП д.е.н., проф. Калина Тетяна

Євгеніївна;

завідувач кафедри геодезії та землеустрою

к.е.н., доцент Колосюк Анатолій

Анатолійович;

к.е.н., доц. каф. ГтЗ Константінова Олена

Вікторівна;



ст.викл. каф. ГтЗ Ліхва Наталя

Володимирівна;

ст.викл. каф. ГтЗ Шаргар Олена Миколаївна;

к.ф.н., доцент, зав. каф. Іноземних мов

Мар'янко Яніна Георгіївна;

д.ф.н., зав.каф. філософії, політології, психології

та права Кадієвська Ірина Аркадіївна

1220–1240 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи

1240–1340 Обідня перерва

1340–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи

1400–1440 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

Мунтян Олена Володимирівна

Царелунг Ксенія Вадимівна

Тімофєєва Анастасія Сергіївна

Радченко Ілона Вадимівна

Стефанова Олена Олексіївна

Кіосе Аліна Михайлівна

Горобець Олександр Вячеславович

1440–1500 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до

зустрічі 4

Члени експертної групи

1500–1540 Зустріч 4 з представниками студентського

самоврядування

Члени експертної групи;

Голова студ.ради ОДАБА

Чистяков Артем Олександрович

Представник профкому студентів

Мунтян Олена Володимирівна;

Голова студради ННІБІТ

Приймаченко Олександра Олександрівна

1540–1600 Підведення підсумків зустрічі 4

1600–1630 Відкрита зустріч Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу



(крім гаранта ОП та представників адміністрації

ЗВО)

1640–1700 Підведення підсумків відкритої зустрічі і

підготовка до зустрічі 5

Члени експертної групи

1700–1740 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи;

представники роботодавців:

Стадніков В.В. директор НВП «Високі

технології», ТОВ

Шушулков С.Д.. ФОП

Волканова В.С., начальник землевпорядного

відділу ТОВ "Архізем»

Темний О.І. заступник начальника

управління-начальник відділу інформаційного

забезпечення Державного земельного кадастру

Головного управління Держгеокадастру в

Одеській області;

Філатов О.А. директор департаменту земельних

ресурсів Одеської міської ради;

Прошак В.І. директор ТОВ «Домініон»

Тимосевич В.С. директор ТОВ «Адвайс сервіс»

1740–1800 Підведення підсумків зустрічі 5

Підведення підсумків зустрічей дня 1

Члени експертної групи

День 2 – (22.02.2022)

0830–0900 Підготовка до ознайомлення з

матеріально-технічною базою

Члени експертної групи

0900–0940 Ознайомлення з матеріальною базою, що

використовується під час реалізації ОП

Члени експертної групи;

гарант ОП

Онлайн трансляція матеріально-технічної бази,

презентації підготовлені ЗВО

0940–1000 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи

1000–1040 Зустріч 6 із допоміжними (сервісними)

структурними підрозділами

Члени експертної групи;

Керівник відділу міжнародних зв`язків

Пандас Анастасія Валеріївна;



Керівник центру організації освітнього процесу

Ширяєва Наталія Юріївна

Керівник навчально-методичного відділу

Голубова Дар`я Олександрівна

Начальник відділу кадрів

Зарицька Маргарита Іванівна

Вчений секретар

Пущіна Наталя Валентинівна

Керівник відділу моніторингу та якості освіти

Крюковська-Тележенко Світлана

Андріївна

1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до

резервної зустрічі 1

Члени експертної групи

1100–1140 Резервна зустріч Члени експертної групи;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1150–1220 Робота з документами Члени експертної групи

гарант ОП

зав. каф. ГтЗ  Колосюк А.А.

1220–1320 Обідня перерва

1320–1430 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи

1430–1510 Фінальна зустріч Члени експертної групи;

Ректор ОДАБА Ковров Анатолій

Володимирович

Проректор з НПР Крутій Юрій Сергійович

Проректор з НПР Педько Ірина Анатоліївна

Проректор з НР Кровяков Сергій

Олексійович

Гарант ОП Калина Тетяна Євгеніївна

1510–1600 Підведення підсумків фінальної зустрічі

Підведення підсумків зустрічей дня 2

Члени експертної групи

День 3 – (23.02.2022)

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч

експертної групи (онлайн обговорення та

підготовка чернетки звіту)

Члени експертної групи


