ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
освітньої програми «Декоративне мистецтво» (ID у ЄДЕБО 47129) за другим рівнем
вищої освіти (справа 1684/АС-21) у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського 12.10.2021 – 14.10.2021 рр.
з використанням технічних засобів відеозв’язку
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із
закладом 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 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. Для сторін, які беруть участь у проведенні акредитаційної експертизи із використанням
технічних засобів відеозв’язку:
2.1.1. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту
2.1.2. Обов’язковий відеозапис зустрічей онлайн візиту.
2.1.3. Участь члена (співробітника) Національного агентства в якості спостерігача на всіх
етапах онлайн візиту.
2.1.4. Не збирати учасників фокус-груп у ЗВО.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою.
2.4. ЗВО забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі зустрічей у погоджений
час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи,
що не запрошені на них відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будьяких 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 виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити
усіх учасників освітнього процесу про дату, часу і місце проведення такої зустрічі публікацією
на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках про роботу експертної
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у
вказаний час згідно погодженої програми.
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.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (12.10.2021)
День 1: ID 47129 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, ОП “Декоративне мистецтво”
Час: 12 жовтня 2021 09:30
Підключитись до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/78075859530?pwd=M1RZT3N5Z3BwbGtQNWpCWE9TQjJ3dz09
Ідентифікатор конференції: 780 7585 9530
Пароль: 0011
09.00–09.30 Зустріч експертної групи
Члени експертної групи: Борисенко
Ольга Миколаївна, Полудень Лілія
Іванівна, Мірошниченко Анастасія
Олегівна
09.30–10.10 Організаційна зустріч членів
Члени експертної групи, гарант ОП
експертної групи та гаранта ОП
Зузяк Тетяна Петрівна
10.10–10.30 Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
10.30–11.00 Зустріч 1 з керівником та
Члени експертної групи, в.о. ректора,
менеджментом ЗВО
перший проректор з науковопедагогічної роботи – доц. Гусєв Сергій
Олексійович, проректор з наукової
роботи – проф. Коломієць Алла
Миколаївна, проректор з науковопедагогічної роботи і міжнародних
питань – доц. Загородній Сергій
Петрович, проректор з науковопедагогічної роботи і соціальних питань
– Бровчак Людмила Сидорівна, гарант
Зузяк Тетяна Петрівна
11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 1
Члени експертної групи
11.30–12.10 Огляд матеріально-технічної
Члени експертної групи, Зузяк Тетяна
бази, що використовується під
Петрівна, Марущак Оксана Василівна,
час реалізації ОП (аудиторії,
Шинін Олександр Степанович, Вусик
комп’ютерний клас, бібліотека,
Наталія Вікторівна, Соловей Віктор
гуртожитки, спорткомплекс, а
Володимирович, Красильникова Ірина
також платформа для
Валеріївна, зав. лабораторіями кафедри
дистанційної освіти).
образотворчого, декоративного
мистецтва, технологій та безпеки
життєдіяльності – Бабчук Юрій
Миколайович, системний адміністратор
– Лалетін Ігор Константинович,
керівник обчислювальноінформаційний відділу – Уманец
Володимир Олександрович
12.10–12.30 Підведення підсумків
Члени експертної групи
12.30–13.00
Обідня перерва
13.00–13.30 Підготовка до зустрічі 2
Члени експертної групи

13.30–14.30

Зустріч 2 з академічним
персоналом

14.30–15.00

Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти

15.00–16.00

16.00–16.30
16.30–17.10

17.10–18.00

Підведення підсумків зустрічі 3 і
підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 із зовнішніми
стейкхолдерами

Підведення підсумків

Члени експертної групи, Марущак
Оксана Василівна, Шинін Олександр
Степанович, Вусик Наталія Вікторівна,
Соловей Віктор Володимирович,
Красильникова Ірина Валеріївна, Кізім
Світлана Степанівна, Яременко
Олександр Іванович
Члени експертної групи
Члени експертної групи, здобувачі
вищої освіти Жижок Наталія
Олександрівна, Варьоха Тетяна
Борисівна, Ільченко Оксана Миколаївна,
Тарановська Надія В’ячеславівна
Члени експертної групи
Члени експертної групи; стейкхолдери:
Безуглий Андрій Іванович, Сілагін
Василь Анатолійович, Паламаровський
Руслан Михайлович, Стафійчук
Наталія Анатоліївна
Члени експертної групи

День 2 – (13.10.2021)
День 2: ID 47129 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла
Коцюбинського, ОП “Декоративне мистецтво”
Час: 13 жовтня, 2021 09:00
Підключитись до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/75031316853?pwd=Sit0aGFRVXZWalFGM0xpOG1rZDRQQT09
Ідентифікатор конференції: 750 3131 6853
Пароль: 0011
09.00–09.40 Зустріч 5 із адміністративним
Члени експертної групи, представник
персоналом та з допоміжними
фінансового департаменту головний
(сервісними) структурними
бухгалтер Візнюк Олександр
підрозділами
Михайлович, керівник центру
внутрішньої системи забезпечення
якості освіти Губіна Світлана Іванівна,
начальник навчального-методичного
відділу Гонтар Тетяна Філімонівна,
проректор з науково-педагогічної
роботи і міжнародних питань –
Загородній Сергій Петрович, начальник
відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Задворняк Людмила
Сергіївна, практичний психолог
1 категорії соціально-психологічної
служби відділу молодіжної політики та
соціальної роботи Тертична Таїсія
Дмитрівна, директор бібліотеки Білоус
Валентина Степанівна, відповідальний
секретар приймальної комісії Рогач
Віктор Васильович
09.40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 6

10.00–10.40

Зустріч 6 з представниками
студентського самоврядування

10.40–11.00

Підведення підсумків зустрічі 6 і
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 з випускниками ОП

Члени експертної групи, представники
студентського самоврядування Іващук
Наталія Олександрівна, Ярмоленко Ліза
Володимирівна, Нагорна Діана
Віталіївна, Слободянюк Наталія
Андріївна, Мудрак Назар Васильович,
Довженко Марина Василівна, Лебідь
Сніжана Олександрівна
Члени експертної групи

Члени експертної групи, випускники
ОП (Спеціаліст, Бакалавр) останніх
5 років (8–10 осіб)
11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі
Члени експертної групи
12.00–13.00
Обідня перерва
13.00–13.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи
13.30–14.30 Резервна зустріч
Члени експертної групи, особи,
додатково запрошені на резервну
зустріч
14.30–14.40 Підведення підсумків резервної
Члени експертної групи
зустрічі, підготовка до відкритої
зустрічі
Відкрита зустріч з експертами:
Час: 13 жовтня, 2021 14:40
Підключитись до конференції Zoom:
https://us04web.zoom.us/j/76156169903?pwd=ZG41YnVMK0F6TDE2UXRhdlRSWXlFUT09
Ідентифікатор конференції: 761 5616 9903
Пароль: 1111
14.40–15.10 Відкрита зустріч
Члени експертної групи, усі охочі
учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОП та представників
адміністрації ЗВО)
15.10–15.30 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи
15.30–16.00 Фінальна зустріч
Члени експертної групи, в.о. ректора,
перший проректор з науковопедагогічної роботи – доц. Гусєв Сергій
Олексійович, проректор з наукової
роботи – проф. Коломієць Алла
Миколаївна, проректор з науковопедагогічної роботи і міжнародних
питань – доц. Загородній Сергій
Петрович, проректор з науковопедагогічної роботи і соціальних питань
– доц. Бровчак Людмила Сидорівна,
зав. кафедри доц. Марущак Оксана
Василівна, гарант Зузяк Тетяна
Петрівна
16.00–17.00 Підведення підсумків
Члени експертної групи
День 3 – (14.10.2021)
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня
Члени експертної групи
зустріч експертної групи
11.00–11.40

