ПРОГРАМА
дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час проведення акредитаційної експертизи
(програма онлайн-візиту)
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у Сумському державному педагогічному
університеті ім. А.С. Макаренка (далі – СумДПУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи.
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для СумДПУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за
згодою як експертної групи, так і СумДПУ.
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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в СумДПУ здійснюється шляхом онлайн-візиту експертної групи. ЗВО на час роботи
експертної групи забезпечує проведення онлайн-зустрічей із учасниками фокус груп згідно розкладу за допомогою сервісу для організації
онлайн-конференцій та відеозв'язку ZOOM.
2.2. СумДПУ забезпечує доступ гаранта, учасників фокус-груп та інших зацікавлених осіб до мережі Інтернет із використанням
бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.
2.3. СумДПУ 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 присутніми особи, що не запрошені на неї
відповідно до розкладу.
2.4. 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 СумДПУ у
розумні строки; СумДПУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.5. У розкладу онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. СумДПУ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.
2.6. СумДПУ надає скан-копії документів та іншої інформації, необхідної для проведення акредитаційної експертизи, на запит
експертної групи.
2.7. Контактною особою від СумДПУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми,
вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.8 Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі
записуються керівником експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства.

3. Розклад роботи експертної групи
Час
09.00–09.30
09.30–10.00
10.00–10.30

10.30–11.00
11.00–12.00

Відеоконференція або інші активності
Учасники
День 1 – 8 жовтня 2020 року
Організаційна відеоконференція з гарантом ОП
Члени експертної групи;
гарант ОП
Підготовка до відеоконференції 1
Члени експертної групи
Відеоконференція 1 з керівником та менеджментом
Члени експертної групи;
СумДПУ
Гарант освітньої програми – Тарасова Тетяна
Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент;
ректор університету – Лянной Юрій Олегович,
доктор педагогічних наук, професор;
перший проректор – Пшенична Любов Василівна,
кандидат наук з державного управління, професор;
проректор з адміністративно-господарської роботи –
Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних
наук;
Директор навчально-наукового інституту педагогіки і
психології – Кондратюк Світлана Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, професор;
Завідувач кафедри психології – Кузікова Світлана
Борисівна – доктор психологічних наук, професор.
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
Відеоконференція 2 з академічним персоналом
Члени експертної групи;
гарант ОП Тарасова Тетяна Борисівна, кандидат
психологічних наук, доцент, кафедра психології;
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо
відповідають за зміст освітньої програми, а також
викладають на цій програмі:
Теренко Олена Олексіївна, кандидат педагогічних
наук, доцент, кафедра практики англійської мови;
Семеніхіна
Олена
Володимирівна,
доктор
педагогічних наук, професор, кафедра інформатики;
Щербакова
Ірина
Миколаївна,
кандидат
філософських наук, доцент, кафедра психології;
Кузікова Світлана Борисівна доктор психологічних
наук, професор, кафедра психології
Пухно Світлана Валеріївна, кандидат психологічних

12.00–12.30
12.30-13.30
13.30–15.00
15.00–15.30

15.30–17.00
09.00–9.30
9.30–10.30
10.30–11.30

наук, доцент, кафедра психології;
Єрмакова
Наталія
Олександрівна
кандидат
психологічних наук, доцент, кафедра психології;
Мотрук
Тетяна
Олександрівна
кандидат
психологічних наук, доцент, кафедра психології;
Дворніченко
Лариса
Леонідівна
кандидат
філософських наук, доцент, кафедра психології;
Вертель Антон вікторович кандидат філософських
наук, доцент, кафедра психології;
Усік Дмитро Борисович кандидат психологічних
наук, доцент, кафедра психології
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 3
Відеоконференція 3 зі здобувачами вищої освіти
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (по 6
здобувачів з кожного року навчання)
Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 4
Відеоконференція
4
з
представниками Члени експертної групи;
студентського самоврядування
представники студентського самоврядування, які:
Усик Альона – в.о. голови студентського
самоврядування ННІПП, 0042 група, Початкова освіта
Мелешко Яна – голова наукового департаменту
ННІПП, 0047 група, спеціальність, Психологія
Пройдакова Діана – в.о. студентського ректора;
Ільченко
Ярослав
представник
студентського
профкому.
Підведення підсумків зустрічі 4
День 2 – 9 жовтня 2020 року
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
гарант ОП
Підсумки огляду.
Члени експертної групи
Підготовка до зустрічі 5
Відеоконференція
5
із
адміністративним Члени експертної групи;
персоналом і керівниками допоміжних підрозділів
Начальник навчального відділу – Петренко
Людмила Вікторівна;
Начальник Центру забезпечення якості вищої освіти –
Ячменик
Марина
Михайлівна,
кандидат
педагогічних наук;

11.30–12.00
12.00–12.30

Начальник
відділу
міжнародних
зв'язків
–
Дєнєжніков Сергій Сергійович – кандидат
філософських наук;
Начальник відділу кадрів – Пустовіт Лідія
Василівна;
Начальник Центру професійно-кар’єрної орієнтації та
вступу на навчання – Леоненко Яна Вікторівна;
Начальник відділу працевлаштування, професійної
освіти та додаткових платних послуг – Живодьор
Володимир Федорович, доцент;
Директор Наукової бібліотеки – Железняк Ірина
Олександрівна.
Підведення підсумків зустрічі 5. Підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 6.
Зустріч 6 із роботодавцями.
Члени експертної групи;
Представники роботодавців
Василенко Олександр Олексійович − начальник
служби психологічного забезпечення військової
частини 3051 Національної гвардії України (м. Суми)
Голуб Лідія Василівна − директор Комунальної
установи Сумська спеціалізована школа № 25
Сумської міської ради (м. Суми)
Марухина Ірина Володимирівна – завідувач
навчально-методичного центру психологічної служби
Комунального
закладу
«Сумський
обласний
інституту післядипломної педагогічної освіти»
(м. Суми)
Петрова
Людмила
Валеріївна
–
директор
Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр
Краснопільської селищної ради» Краснопільського
району, Сумської обл.
Решетнік Вікторія Леонідівна − завідувачка
Сумського дошкільного навчального закладу (ясласадок) N 40 «Дельфін» (м. Суми)
Сущенко Олена Миколаївна – директор Комунальної
установи «Сумський обласний центр комплексної
реабілітації дітей та осіб з інвалідністю» Сумської
обласної ради (м. Суми)
Юр’єва Людмила В’ячеславівна – директор

Комунальної установи Сумська спеціальна початкова
школа № 31 Сумської міської (м. Суми)
12.30-12.45
12.45–13.15

13.15–14.00
14.00–14.40

Підведення підсумків зустрічі 6. Підготовка до
зустрічі 7.
Зустріч 7 із випускниками магістратури.
Члени експертної групи;
Представники випускників магістратури:
Гаврикова Олена Анатоліївна – психолог
Путивльського районного центу соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді (РЦСССДМ)(м. Путивль).
Голуб Анна В’ячеславівна – методист районного
методичного кабінету відділу освіти Сумської районної
державної адміністрації (м. Суми).
Горова Ірина Миколаївна – практичний психолог
Лебединського дошкільного навчального закладу (ясла –
садок) «Калинка» Лебединської міської ради
Сумської області (м. Лебедин).
Кучерова Дарія Володимирівна – практичний
психолог Охтирської ЗОШ І-ІІ ст. № 9 Охтирської
міської ради Сумської обл. (м. Охтирка).
Ніжніченко Анастасія Олександрівна – практичний
психолог Сумський фаховий коледж Національного
університету харчових технологій (м. Суми).
Огризько Валерія Ігорівна – асистент вчителя і
корекційний психолог Комунальної установи СНВК
№ 16 (м. Суми).
Сема Наталія Миколаївна – психолог відділу
кадрового забезпечення Управління полції охорони в
Сумські обл. (м. Суми).
Терещеня Ігор Олегович – діловод служби
психологічного
забезпечення
(за
напрямом
психологічна реабілітація) Національної гвардії
України військової частини 3051 (м. Суми).
Тимченко Крістіна Венедиктівна – практичний
психолог Комунальної установи Сумська спеціальна
початкова школа № 31 Сумської міської (м. Суми).
Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до Члени експертної групи
відкритої зустрічі
Члени експертної групи;
Відкрита зустріч
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта

14.40–15.00
15.00–15.30
15.30 – 16.00

Керівник експертної групи

ОП та представників адміністрації СумДПУ)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи;
Фінальна відеоконференція.
ректор університету – Лянной Юрій Олегович,
доктор педагогічних наук, професор;
перший проректор – Пшенична Любов Василівна,
кандидат наук з державного управління, професор;
проректор з адміністративно-господарської роботи –
Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних
наук;
Директор навчально-наукового інституту педагогіки і
психології –Кондратюк Світлана Миколаївна,
кандидат педагогічних наук, професор;
Гарант освітньої програми – Тарасова Тетяна
Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент
День 3 – 10 жовтня 2020 року – день суджень ЕГ (ЗВО не залучається)
Підведення підсумків відкритої зустрічі
Резервна зустріч

Станіслав ЛАРІОНОВ

