ПРОГРАМА
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
від 15 жовтня 2020 року № 1537-Е
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 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. Внутрішні 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. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до
розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.3. У розкладі онлайн-візиту 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.
2.4. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний
у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно.

Розклад роботи експертної групи
для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку
за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» освітньої програми «Освітні, педагогічні науки» (ID у ЄДЕБО 28063)
за другим рівнем вищої освіти (справа № 1109/АС-20) у Вінницькому державному педагогічному
університеті імені Михайла Коцюбинського
відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
від 15 жовтня 2020 року № 1537-Е
Час
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45
9.45 – 10.00
10.00 – 10.40

10.40 – 11.00
11.00 – 11.40

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – 22.10.2020 (четвер)
Організаційна нарада експертної групи.
Члени експертної групи
Перевірка технічних засобів відеозв’язку
Організаційна зустріч з гарантом ОП
Члени експертної групи;
гарант ОП
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з менеджментом ЗВО
Члени експертної групи; гарант ОП. Ректор
ВДПУ,
професор
Лазаренко
Наталія
Іванівна;
перший
відеоконференція
проректор з науково-педагогічної роботи – Гусєв Сергій
Олексійович; проректор з наукової роботи - Коломієць
Алла Миколаївна; проректор з науково-педагогічної
роботи та соціальних питань – Бровчак Людмила
Сидорівна; проректор з науково- педагогічної роботи і
міжнародних питань – Загородній Сергій Петрович;
директор Інституту педагогіки, психології, підготовки
фахівців вищої кваліфікації Гуревич Роман Семенович
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом ОП
Члени експертної групи; гарант ОП.
Проф.Галузяк Василь Михайлович–психологія вищої
відеоконференція
школи; проф. Шевченко Людмила Станіславівнаінформаційно-комунікаційні
технології
в
наукових
дослідженнях; доцент Громов Євген Володимировичіноземна мова для академічного спілкування; доц.Хамська
Неліна Болеславівна-методологія і методика науковопедагогічних досліджень; доц. Давидюк Марина
Олександрівна-теорія і практика вищої професійної освіти;
доц. Каплінський В. В. –методика викладання у вищій
школі; доц.Гриб Віталій Іванович-філософія науки;
доц.Волошина Оксана Василівна-інноваційні технології
навчання (підключиться зХаркова(опонує канд. дисерт.)

доц. Губіна Світлана Іванівна-наставник групи 1-го курсу
стаціонару.

11.40 – 12.00

12.40– 13.00

Підведення підсумків зустрічі 2
Робота з документами
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП
Підведення підсумків огляду

13.00-14.00

Обідня перерва

14.00 – 14.40

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти
відеоконференція

12.00 – 12.40

Члени експертної групи
Члени експертної групи, гарант ОП, завідувач кафедри,
проф. Акімова О. В.
Члени експертної групи

Члени експертної групи, здобувачі вищої освіти, які
навчаються на ОП денної та заочної форм навчання (з
кожного курсу по 3-4 особи).
Здобувачі вищої освіти стаціонарної форми
навчання
(2 курс): Ряполова Катерина, Попівняк Уляна,
Чехместрук Анастасія;
(1 курс): Товмар Ірина, Дрозд Оксана, Маласай
Ірина;
Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання
(2 курс): Галузяк Зоя, Пльонсак Ганна,
Чечельницька Віталія ;
(1курс): Сліпачук Руслана, Ковальська Аліна,
Павлюк Ірина.

14.40 – 15.00

Підведення підсумків зустрічі 3,
підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

15.00 – 15.40

Зустріч 4 з представниками студентського
самоврядування
відеоконференція

15.40 – 16.00

Підведення підсумків зустрічі 4,
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями та партнерами
відеоконференція

16.00 – 16.40

Члени експертної групи;
голова та представники студентського самоврядування (у
тому числі особи від органу студентського самоврядування
ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній
системі забезпечення якості вищої освіти; особи від органу
студентського самоврядування відповідного структурного
підрозділу, у якому реалізується ОП)
Представники студентського самоврядування інституту:
Кулій Олександра - голова Ради студентського самоврядування
ННІПППФВК ВДПУ;
Максименко Тетяна – голова фінансового департаменту Ради
студентського самоврядування ННІПППФВК ВДПУ;
Стасюк Вероніка – голова інформаційного департаменту Ради
студентського самоврядування ННІПППФВК ВДПУ;
Бабій Анна – секретар Ради студентського самоврядування
ННІПППФВК ВДПУ;
жебровський Вадим – заступник голови Ради студентського
самоврядування ВДПУ;
Удовкова Юлія – заступник голови Ради студентського
самоврядування ВДПУ.
Члени експертної групи
Замкова Наталя Леонідівна, доктор філософських наук,
професор, ректор Вінницького торговельно-економічного
інституту КНТУ; Антонова Олена Євгенівна, доктор
педагогічних наук, професор, зав. каф. педагогіки,
професійної освіти
та управління освітніми закладами
Житомирського державного університету імені Івана Франка;
Хілінська Людмила Валентинівна, директор обласного
гуманітарного ліцею для обдарованих дітей при Барському
гуманітарно-педагогічному
коледжі
імені
Михайла
Грушевського;
Кобилянський
Олександр
Володимирович, доктор педагогічних наук, професор
каф. педагогіки і безпеки життєдіяльності Вінницького
національного технічного університету; Слушний Олег
Миколайович, директор КЗ «Загальноосвітня школа I-III
ступенів №20 Вінницької міської ради», призер конкурсу

global teacher prize Ukraine. Погребняк Галина
Олексіївна, завідуюча денним відділенням Тульчинського
коледжу
культури;
Воронецька
Валентина
Володимирівна,
заступник
директора з
навчальновиховної роботи
КЗ «Гуманітарна гімназія №1
ім.М.І.Пирогова»,
учитель-методист.
Ткачук
Ольга
Михайлівна, доктор економічних наук, професор кафедри
економіки
та
міжнародних
відносин
Вінницького
торговельно-економічного
інституту
КНТУ.
Семчук Роман Романович, випускник магістратури спеціальності
011 Освітні, педагогічні науки, заступник голови комітету по
фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.

16.40-17.00
09.00 – 09.15
09.15 – 09.55

Підведення підсумків зустрічі 5

Члени експертної групи

День 2 – 23.10. 2020. (п’ятниця)
Організаційна нарада експертної групи.
Члени експертної групи
Перевірка технічних засобів відеозв’язку
Зустріч 6 з адміністративним персоналом
Члени експертної групи.
Губіна Світлана Іванівна співробітник Центру внутрішнього
відеоконференція
забезпечення якості освіти; Гордійчук Галина Борисівна –

заступник директора з навчальної роботи ННІПППФВК;
Опушко Надія Романівна – заступник директора з виховної
та соціальної роботи ННІПППФВК; Кізім Світлана Юріївна
– заступник директора ІНІПППФВК
з науковоїроботи,
відповідальна за міжнародні зв’язки;
Павлова Лариса
Валер’янівна – відповідальна за педагогічну практику у
ВДПУ; Хамська Неліна Болеславівна– відповідальна за
педагогічну практику на ОП; Холковська Ірина Леонідівна
– відповідальна за наукову роботу на ОП; доцент Уманець
Володимир Олександрович– (академічна доброчесность,
відповідальний за дистанційне навчання); Пугачова
Катерина Сергіївна – фахівець відділу з міжнародних
зв’язків.

09.55. - 10.15

Підведення підсумків зустрічі 6,
підготовка до зустрічі 7

Члени експертної групи

10.15 – 10.55

Зустріч 7 зі структурними підрозділами,
допоміжними (сервісними) підрозділами
відеоконференція

Члени експертної групи.
керівники або представники структурних підрозділів;
Задворняк Людмила Сергіївна – керівник відділу
молодіжної політики та соціальної роботи; Алєксєєва
Алла Анатолієвна – начальник відділу кадрів ніверситету,
відповідальна особа щодо сприяння працевлаштування
студентів;
Громов Євген Володимирович, начальник наукового
відділу університету, опікується забезпеченням підвищення
кваліфікації та стажування НПП;
Візнюк Олександр Михайлович начальник
фінансового департаменту університету.

11.55 – 12.15

Підведення підсумків зустрічі 7

Члени експертної групи

12.15 – 12.55

Резервна зустріч
відеоконференція
Підведення підсумків резервної зустрічі.
Робота з документами
Обідня перерва
Зустріч 8 з випускниками
відеоконференція

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи

12.55 – 13.15
13.15 – 14.15
14.15 – 14.55

Іпатов Володимир Миколайович асистент кафедри
соціальної медицини та організації охорони здоров’я,
Вінницький національний медичний університет імені М.І.
Пирогова; Гапчук Яна Анатоліївна викладач кафедри
німецької філології, аспірантка кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами,
Вінницький державний педагогічний університет імені
Михайла Коцюбинського; Вістяк Наталія Михайлівна
викладач-методист спеціальних дисциплін будівельного
профілю державний навчальний заклад «Центр професійнотехнічної освіти №1 м. Вінниці»; Томчик Валерій
Володимирович
викладач
основ
інформатики,
Тульчинський фаховий коледж культури; Гайдібаді Ольга
Володимирівна,
учителька
початкових
класів,
Комунальний заклад «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 22 Вінницької міської ради»; Оркуша (Катріченко)
Юлія Анатоліївна заступник директора з навчальновиховної роботи «Гімназія 24 Вінницької міської ради»;
Павличко Людмила Валеріївна викладач 1 категорії
циклової комісії спеціальності
Туризм, Тульчинський

фаховий коледж культури; Бондарєва Мая Андріївна
заступник директора з виховної роботи «Гімназія 24
Вінницької міської ради»; Урюпа Наталія Іванівна завідувач
фельдшерським
відділенням
Вінницького
медичного коледжу імені акад. К. Д. Заболотного; Слушний
Олег Миколайович –директор комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької
міської ради».

14.55 – 15.15
15.15 – 15.55

Підведення підсумків зустрічі 8.
Робота з документами
Відкрита зустріч
відеоконференція

15.55 – 16. 15

Підведення підсумків відкритої зустрічі,
підготовка до фінальної зустрічі

16.15 – 17.00

Фінальна зустріч
відеоконференція

09.00–17.00

Члени експертної групи; випускники ОП
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта
ОП та представників адміністрації ЗВО);
інші стейкголдери
Члени експертної групи
Ректор
ВДПУ, професор
Лазаренко Наталія
Іванівна; перший проректор з науково-педагогічної роботи
– Гусєв Сергій Олексійович; проректор з наукової
роботи - Коломієць Алла Миколаївна; проректор з
науково-педагогічної роботи та соціальних питань –
Бровчак Людмила Сидорівна; проректор з науковопедагогічної роботи і міжнародних питань – Загородній
Сергій Петрович. Гарант програми – Каплінський
Василь Васильович.

День 3 – 24.10.2020. (субота)
«День суджень» – внутрішня зустріч
Члени експертної групи
експертної групи

