
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОНП «Освітні, педагогічні науки» третього рівня вищої освіти 
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  

в Ніжинському державному університеті 
 імені Миколи Гоголя  

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 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх 

етапів онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі 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 онлайн участь відповідної особи у резервній 
зустрічі. 

2.6. У розкладі 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. 

2.7. 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 з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  
в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя 

у період 14.09.2020-16.09.2020 р. 
 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 14.09.2020 р. 
09:00 – 09:20 Організаційна нарада 

експертної групи. 

Перевірка та 

налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку  

 

09:30 – 10:00 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

Члени експертної групи:  

Амеліна Світлана Миколаївна 

Кайдановська Олена Олександрівна 

Левченко Леся Валеріївна  

гарант ОП: Лісовець Олег Васильович  

10:00 – 10:15 Підготовка до зустрічі 

1 

Члени експертної групи 

10:15 – 10:55 Зустріч 1 з керівником 

та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

керівник ЗВО Самойленко Олександр Григорович;  

гарант ОП: Лісовець Олег Васильович; 

перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи: Бойко Олександр Дмитрович;  

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків: Мельничук Олександр Володимирович;  

декан факультету психології та соціальної роботи: Тимошенко Олексій Анатолійович; 

завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту: Турчин Тамара 

Миколаївна 
10:55 – 11:10 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11:10 – 11:50 Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

наукові керівники аспірантів: 

  

Криловець Микола Григорович, д.п.н., професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи; 



Ельбрехт Олена Михайлівна, д.п.н, професор кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; 

Демченко Наталія Михайлівна, к.п.н., доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; 

Новгородська Юлія Григорівна, к.п.н., доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; 

Аніщук Антоніна Миколаївна, к.п.н., доцент кафедри дошкільної освіти. 

представники групи забезпечення та НПП, які викладають на цій програмі:  

Турчин Тамара Миколаївна, завідувач кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; 

Демченко Наталія Михайлівна, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; 

Новгородська Юлія Григорівна, доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього 

менеджменту; 

Долматова Марина Петрівна – доцент кафедри прикладної лінгвістики; 

Кушерець Тамара Вікторівна – доцент кафедри політології, права та філософії. 

11:50 – 12:20 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:20 – 13:00 Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; 

аспіранти, які навчаються на ОНП:  

1 рік навчання (2019-20 н.р.) – Вікторія Борисюк, Ярослав Йотка, Максим Ворона; 

2 рік навчання (2019-20 н.р.) – Тетяна Богомаз, Дмитро Піщулін, Юлія Мойсєєнко, Оксана 

Мартиненко, Ольга Яресько; 

3 рік навчання (2019-20 н.р.) – Євгенія Липовецька. 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  

14:00–14:10 Підведення підсумків 

зустрічі 3, підготовка 

до зустрічі 4 і 

налаштування 

з’єднання 

Члени експертної групи 

14:10–14:50 Зустріч 4 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

- представники Ради аспірантів і молодих вчених НДУ імені М.Гоголя: 

Ярослав Йотка, голова Ради аспірантів і молодих вчених, аспірант, 1 рік навчання; 

Аня Чабан, секретар Ради аспірантів і молодих вчених, аспірантка, 2 рік навчання; 

- органів студентського самоврядування ЗВО та структурного підрозділу, у якому 

реалізується ОНП (студрада факультету психології та соціальної роботи):  



Костянтин Дмитренко, голова студентської ради НДУ; 

Руслана Шмагіна, голова студради факультету психології та соціальної роботи; 

Світлана Бутенко, член студради факультету психології та соціальної роботи 
14:50–15:30 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка 

до відкритої зустрічі 

 

15:30–16:10 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

16:10–16:20 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16:20–17:00 Зустріч 5 з 

роботодавцями 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедури забезпечення якості ОНП: 

Тезікова Світлана Володимирівна – декан факультету іноземних мов НДУ імені Миколи Гоголя;  

Гусейнова Лариса Василівна – директор ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського; 

Бережна Світлана Вікторівна, проректор з навчально-виховної роботи Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктор філософських наук, 

професор; 

Нікітін Юрій Олександрович, ректор КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. 
 

17:00–18:00 Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

День 2 – 15.09.2020 р. 
08:45–09:00 Перевірка та 

налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку 

 

09:00–09:40 Огляд 

(використовуючи відео 

трансляцію) та 

обговорення питань 

стану матеріально-

технічної бази, що 

використовується під 

час реалізації ОНП  

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Лісовець Олег Васильович 

відповідальні особи, які коментуватимуть відео-та фотопрезентації: 

Білоусова Надія Валентинівна  

Морозов Олександр Сергійович 

 



09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 

6 

Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 6 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

завідувач аспірантурою і докторантурою – Клунко Роксолана Юріївна; 

представник науково-дослідної частини – Черевко Ірина Василівна; 

завідувач навчально-методичного відділу – Король Володимир Степанович;  

представник відділу міжнародних зв’язків – Лугина Надія Петрівна;  

завідувач Центру акредитації та ліцензування освітньої діяльності, моніторингу якості 

освіти – Желіба Олександр Володимирович 

10:40–11:00 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:00–11:40 Зустріч 7 із 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

представник відділу кадрів – Перевідіна Людмила Віталіївна;  

головний бухгалтер – Овчар Олена Олексіївна; 

начальник соціально-гуманітарного відділу – Скороход Віталіна Іванівна; 

завідувач  відділу практики – Філоненко Олена Станіславівна; 

представник Мовного центру – Донець Катерина Григорівна; 

керівник Центру соціально-педагогічних досліджень – Борисюк Світлана Олексіївна; 

завідувач бібліотеки – Морозов Олександр Сергійович. 

12:00–12:20 Підведення підсумків 

зустрічі 7 та підготовка 

до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12:20–13:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

Гарант ОП – Лісовець Олег Васильович 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:20 Підведення підсумків 

резервної зустрічі, 

підготовка до 

фінальної зустрічі і 

налаштування 

з’єднання 

Члени експертної групи 

14:20–15:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

керівник ЗВО – Самойленко Олександр Григорович;  

гарант ОП – Лісовець Олег Васильович. 

День 3 – 16.09.2020 р. 



09:00–18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 
 


