ПРОГРАМА
проведення дистанційного «візиту» експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми «Економіка» за перщим рівнем
вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» у Сумському державному
педагогічному університету імені А.С. Макаренка
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у Сумському державному педагогічному університету імені А.С. Макаренка
(далі – ЗВО) під час проведення дистанційної 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів
відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності
експертів у закладі на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку дистанційного «візиту»
експертної групи повинен апробувати електронні ресурси всіх учасників запланованих
онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео зв'язок з швидкісним достатнім інтернетом,
та зробити відповідні налаштування та інсталяції програми до початку кожної зустрічі.
Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову зустріч з метою технічного
тестування всіх необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного
модерування відеоконференцій.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного «візиту» для
кожної зустрічі, у погоджений час.
2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної групи, є
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до
розкладу.
2.4. У розкладі дистанційного «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
завчасно в обґрунтовані терміни; ЗВО має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь
відповідної особи у резервній зустрічі.
2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою
про дату і час проведення такої зустрічі.
2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних
майданчиках оголошення 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 Омельяненко Віталій Анатолійович.
2.9. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із
використанням технічних засобів відео зв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом,
який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту проведення
експертизи із використанням технічних засобів відео зв’язку.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

9.30-9.40
10.00 – 10.40
10.40-11.00
11.00-11.40

11.40-12.00
12.00-13.00

13.00-13.20
13.20-14.20
14.20-15.20

Он-лайн зустріч
(відео онференція
www.zoom.us)

Учасники

День 9 березня 2021 року (вівторок)
Члени експертної групи
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович
Організаційна зустріч з
Члени експертної групи
гарантом ОП
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович
Підготовка до зустрічі
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Зустріч 1 з адміністрацією та
менеджментом ЗВО
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович
Ректор Лянной Юрій Олегович
Перший проректор Пшенична Любов Василівна
Проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи Кудріна Ольга Юріївна
В.о. завідувача кафедрою Божкова Вікторія Вікторівна
Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури
Штика Юрій Михайлович
Проректор з науково-педагогічної (виховної та соціальної) роботи
Заікіна Анна Леонідівна
Декан фізико-математичного факультету Каленик Михайло Вікторович
Підведення підсумків зустрічі 1 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 2
Зустріч
2
з академічним
Члени експертної групи
персоналом
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої
програми, а також викладають на цій програмі (з різних блоків), є групою
забезпечення: Божкова В.В., д.е.н., проф.; Кудріна О.Ю., д.е.н., проф.;
Самодай В.П., к.е.н., доц.; Соколенко Л.Ф. к.е.н., доц.; Мартиненко В.О.,
к.н. держ. упр., доц.; Ковтун Г.І., ст. викладач, доцент; Чикалова М.М.,
к.п.н., доц.
Підведення підсумків зустрічі 2 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 3
Обідня перерва
Зустріч 3 зі здобувачами освіти
Члени експертної групи
Здобувачі освіти: Сакунова Юлія (група 512); Оврях Анастасія (група 512);
Федірко Наталія (група 522); Гречаник Катерина (група 522); Яковенко Дар’я
Тестова зустріч

(група 532); Зеленська Анастасія (група 532); Білуха Валентин (група 542);
Леонова Вероніка (група 542).
15.20-15.30

15.30-16.10

16.10-16.30

16.30-17.10

17.10-18.30

Підведення підсумків зустрічі 3
і підготовка до огляду науковометодичного забезпечення ОП,
бібліотечних фондів
Зустріч 4 Огляд навчальнометодичного і наукового
забезпечення ОП, включаючи
бібліотечні фонди

Підведення підсумків
огляду науковометодичного забезпечення
ОП, бібліотечних фондів і
підготовка до зустрічі 5
Робота з документами

Підведення підсумків зустрічі 5
Підведення підсумків першого
дня роботи експертної групи.

Члени експертної групи
Члени експертної групи,
Директор наукової бібліотеки Железняк Ірина Олександрівна; Начальник
навчального відділу Петренко Людмила Вікторівна; Голова науково-методичної
комісії фізико-математичного факультету Одінцова Оксана Олександрівна;
Начальник
відділу
Веб-технологій
Івченко
Владислав
Олексійович;
Відповідальний за дистанційне навчання по кафедрі Омельяненко Віталій
Анатолійович
Члени експертної групи

Члени експертної групи
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович та науковопедагогічний персонал, що безпосередньо відповідають за зміст та якість ОП, а також
викладають на цій програмі.
Члени експертної групи

День 2 – 10 березня 2021 року (середа)
9.30-10.00

10.00–11.00

Підведення підсумків
першого дня роботи
експертної групи. Підготовка
до огляду матеріальнотехнічної бази
Зустріч 5.
Огляд гуртожитку.
Огляд аудиторного фонду і
матеріально-технічної бази, що
використовується під час
реалізації ОП

Члени експертної групи

Члени експертної групи
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович;
Проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури Штика Юрій
Михайлович

11.00-11.20

11.20-11.50

11.50-12.10
12.10-12.50

12.50-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30

14.30-14.50
14.50-15.20

Підведення підсумків огляду
гуртожитку та матеріальнотехнічної бази і підготовка до
зустрічі 5
Зустріч 6
з адміністративним персоналом
Підведення підсумків зустрічі 7 та
підготовка до зустрічі 6
Зустріч
7
з допоміжними структурними
підрозділами

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
начальник центру забезпечення якості вищої освіти Ячменик Марина
Михайлівна; начальник відділу кадрів Пустовіт Лідія Василівна; заступник
декана фізико-математичного факультету Хворостін Юрій В’ячеславович.
Члени експертної групи

Члени експертної групи;
головний бухгалтер Король Андрій Петрович;
заступник начальнику відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та
додаткових платних послуг Глущенко Людмила Анатоліївна; фахівець деканату
Хворостіна Наталія Анатоліївна; завідувач практикою університету Ємець
Ірина Вікторівна; начальник відділу міжнародних зв’язків Дєнєжніков Сергій
Сергійович; керівник Центру професійно-кар’єрної орієнтації та вступу на навчання
Леоненко Яна Вікторівна.
Підведення підсумків зустрічі 7 та Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8
Обідня перерва
Члени експертної групи;
Зустріч 8
з представниками студентського Представник
студентського
ректорату
Ільченко
Ярослав;
представник
самоврядування
студентського самоврядування університету Скусенець Ганна; представник
профкому студентів фізико-математичного факультету Щупачинська Аніта; голова
студентського самоврядування фізико-математичного факультету Рева Тетяна;
представник від органу студентського самоврядування фізико-математичного
факультету Кирноз Карина.
Підведення підсумків зустрічі 8
Члени експертної групи
та підготовка до зустрічі 9
Зустріч 9
Члени експертної групи;
Відкрита зустріч
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО)

15.20-15.40

Робота з документами

15.40-16.20

Зустріч 10
Резервна зустріч
Зустріч 11 з роботодавцями

16.20-16.50

16.50-17.10

17.10-17.40
17.40-19.00

09.00–18.00

Члени експертної групи
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович та науковопедагогічний персонал, що безпосередньо відповідають за зміст та якість ОП, а також
викладають на цій програмі.
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи;
Представники роботодавців,
що залучені до здійснення процедур внутрішнього
забезпечення якості ОП: Есманов Олексій Миколайович; Гладенко Юрій
Миколайович; Храпкіна Валентина Валентинова; Башук Тетяна
Олександрівна; Уманська Оксана Вікторівна; Безугла Олена Вікторівна.

Підведення підсумків зустрічі 11
Члени експертної групи
та підготовка до фінальної
зустрічі
Фінальна зустріч
Члени експертної групи;
гарант освітньої програми Омельяненко Віталій Анатолійович; Ректор Лянной
Юрій Олегович; Перший проректор Пшенична Любов Василівна
Підсумкова
закрита зустріч
Члени експертної групи
експертної групи
День 3 – 11 березня 2021 року четвер)
«День суджень» – внутрішня
зустріч експертної групи. Робота Члени експертної групи
з документами

