ПРОГРАМА
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти від 19 січня 2021 року № 58-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
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. 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.
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.
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
5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми,
вказаний у відомостях про самооцінювання.
7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно.

Розклад роботи експертної групи
для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі
за спеціальністю «014 Середня освіта» освітньої програми «Середня освіта (Французька та англійська мови)» (ID у
ЄДЕБО 41987, процедура № 1632)
за першим рівнем вищої освіти (справа № 65/АС-21) у Сумському державному педагогічному
університеті імені А.С. Макаренка
відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої
освіти від 19 січня 2021 року № 58-Е
Час
9.00 – 9.15
9.15 – 9.45

9.45 – 10.00
10.00 – 10.40

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – 03.02.2021 (середа)
Організаційна нарада експертної групи. Члени експертної групи
Перевірка технічних засобів відеозв’язку
Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;
гарант ОП - Божко Ірина Сергіївна, кандидат філологічних наук,
старший викладач кафедри теорії та практики романо-германських
мов
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Зустріч 1 з
Гарант ОП - Божко Ірина Сергіївна, кандидат філологічних наук,
менеджментом ЗВО
відеоконференція
старший викладач кафедри теорії та практики романо-германських
мов;
Керівництво ЗВО:
 ректор університету – Лянной Юрій Олегович, доктор
педагогічних наук, професор;
 перший проректор – Пшенична Любов Василівна, кандидат
наук з державного управління, професор;
Керівники підрозділу, у якому реалізується ОП:
 декан факультету іноземної та слов’янської філології Коваленко Андрій Миколайович – канд. філологічних наук,
доцент;
 завідувач кафедри теорії та практики романо-германських мов Солощенко Вікторія Миколаївна – канд. педагогічних наук,
доцент

10.40 – 11.00

11.00 – 11.40

11.40 – 12.00
12.00 – 12.40

Підведення підсумків зустрічі
1 і підготовка до
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним
персоналом ОП
відеоконференція

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Гарант ОП:
 Божко Ірина Сергіївна, канд. філологічних наук, ст. викл.
кафедри теорії та практики романо-германських мов;
Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за
зміст освітньої програми та здійснення освітнього процесу за цією
програмою:
 Коваленко Андрій Миколайович, канд. філологічних наук,
доцент кафедри германської філології, декан факультету
іноземної та слов’янської філології;
 Коваленко Світлана Миколаївна, канд. педагогічних наук,
доцент кафедри практики англійської мови;
 Гуменюк Інна Леонідівна, канд. філологічних н., ст. викл.
кафедри практики англійської мови;
 Боряк Надія Олексіївна, ст. викл. кафедри теорії та практики
романо-германських мов;
 Шевцова Наталія Олександрівна, викл. кафедри германської
філології;
 Проценко Ірина Іванівна, канд. педагогічних наук, доцент
кафедри педагогіки;
 Осьмук Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри педагогіки
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 2
Робота з документами
Огляд матеріально-технічної бази, що Члени експертної групи;
Гарант ОП - Божко Ірина Сергіївна, канд. філологічних наук, ст.
використовується під час реалізації
викл. кафедри теорії та практики романо-германських мов;
ОП
 декан факультету іноземної та слов’янської філології Коваленко
Андрій Миколайович, канд. філологічних наук, доцент кафедри
германської філології;
 завідувач кафедри: Солощенко Вікторія Миколаївна, канд.
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та практики

романо-германських мов
12.40– 13.00

Підведення підсумків огляду

13.00-14.00

Обідня перерва

14.00 – 15.00

Зустріч 3 з випускниками
відеоконференція

15.00 – 15.20

Підведення підсумків зустрічі 3,
підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками
студентського самоврядування
відеоконференція

15.20 – 16.00

16.00 – 16.20
16.20 – 17.00

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

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Випускники ОП:
 Гриб Іван Васильович
 Шулежко Артем Олександрович
 Ященко Сергій Володимирович
 Антоненко Мар’яна Сергіївна
 Яловець Юлія Сергіївна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
 Ільченко Ярослав – в.о. студентського першого проректора;
 Головач Оксана – член студентського ректорату;
 Шкіль Вікторія – студентський декан ФІСФ, студентка 4-го
курсу;
 Кабакова Дарія – член студентського самоврядування
факультету, студентка 3 курсу;
 Замошнікова Вероніка – член студентського самоврядування
факультету
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Представники роботодавців і партнерів, які залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:
 Єрмоленко Юрій Васильович, учитель-методист французької
мови КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 9;
 Кліпацька Юлія Олексіївна, викладач кафедри мовної
підготовки Сумського державного університету;
 Антонова Лариса Володимирівна, директор КУ Сумська

17.00-17.20
09.00 – 09.15
09.15 – 10.00

Підведення підсумків зустрічі 5

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20, учитель французької
мови, спеціаліст вищої категорії, старший учитель;
 Фесенко Тетяна Вікторівна, кандидат філологічних наук,
викладач французької мови, Institut National des langues et
civilisations orientales. Le departement d’études russes, enseignante,
Університет Сорбонна, Париж, Франція;
 Литовка Тетяна Олегівна, вчитель французької мови, КУ
Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 м. Суми,
Сумської області;
 Рєзнікова Олена Анатоліївна, учитель французької мови
Сумської класичної гімназії, спеціаліст вищої категорії, старший
учитель
Члени експертної групи

День 2 – 04.02. 2021 (четвер)
Організаційна нарада експертної групи. Члени експертної групи
Перевірка технічних засобів відеозв’язку
Члени експертної групи;
Зустріч 6 з адміністративним
персоналом
 Ячменик Марина Михайлівна – начальник центру
відеоконференція
забезпечення якості вищої освіти;
 Довгополова Ганна Геннадіївна – голова комісії з питань етики
та академічної доброчесності;
 Козлова Вікторія Вікторівна – голова комісії з питань етики та
академічної доброчесності факультету;
 Дєнєжніков Сергій Сергійович – начальник міжнародного
відділу;
 Чемерис Юлія Олександрівна – начальник відділу соціальної
та культурно-масової роботи;
 декан факультету іноземної та слов’янської філології Коваленко
Андрій Миколайович – канд. філологічних наук, доцент;
 Голубкова Наталія Леонідівна – заступник декана з навчальновиховної роботи;
 Боряк Надія Олексіївна – старший викладач кафедри теорії та
практики романо-германських мов, відповідальний методист
практики

10.00 - 10.30

Підведення підсумків зустрічі 6,
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 зі структурними
підрозділами, допоміжними
(сервісними) підрозділами
відеоконференція

Члени експертної групи

11.10 – 11.30

Підведення підсумків зустрічі 7

Члени експертної групи

11.30 – 12.10

Резервна зустріч
відеоконференція
Підведення підсумків резервної зустрічі.
Робота з документами
Обідня перерва
Зустріч 8 зі здобувачами вищої освіти
відеоконференція

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

10.30 – 11.10

12.10 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.30

Члени експертної групи;
 Чемерис Юлія Олександрівна, начальник відділу соціальної та
культурно-масової роботи;
 Ратєєва Вікторія Олександрівна, практичний психолог
університету;
 Глущенко
Людмила
Анатоліївна,
працівник
відділу
працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових
освітніх послуг;
 Петренко Людмила Вікторівна, начальник навчального
відділу;
 Железняк Ірина Олександрівна, директор Наукової бібліотеки;
 Пшенична Любов Василівна, перший проректор університету;
 Пустовіт Лідія Василівна, начальник відділу кадрів;
 Герасименко Роман Валерійович, начальник плановофінансового відділу

Члени експертної групи;
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП:
 Сахно Ілля Миколайович, 1 курс
 Калініченко Артем Юрійович, 1 курс
 Купрієнко Катерина Вікторівна, 1 курс
 Лобченко Анна Іванівна, 2 курс
 Шкурко Дар’я Сергіївна, 2 курс
 Сидоренко Тетяна Сергіївна, 2 курс
 Баранцев Ярослав Антонович, 3 курс

14.30 – 14.50
14.50 – 15.30

15.30 – 15.50

15.50 – 16.30

09.00–17.00

Підведення підсумків зустрічі 8.
Робота з документами
Відкрита зустріч
відеоконференція

Підведення підсумків відкритої
зустрічі, підготовка до фінальної
зустрічі
Фінальна зустріч
відеоконференція

 Кабакова Дарія Олександрівна, 3 курс
 Ігнат Марина Георгіївна, 3 курс
 Коржова Руслана Олегівна, 4 курс
 Тарасенко Мирослава Петрівна, 4 курс
 Химченко Поліна Сергіївна, 4 курс
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО);
інші стейкголдери
Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Представники менеджменту ЗВО:
 гарант ОП - Божко Ірина Сергіївна, кандидат філологічних
наук, старший викладач кафедри теорії та практики романогерманських мов;
 ректор університету – Лянной Юрій Олегович, доктор
педагогічних наук, професор;
 перший проректор – Пшенична Любов Василівна, кандидат
наук з державного управління, професор;
 декан факультету іноземної та слов’янської філології Коваленко
Андрій Миколайович – канд. філологічних наук, доцент;
 завідувач кафедри теорії та практики романо-германських мов Солощенко Вікторія Миколаївна – канд. педагогічних наук,
доцент
День 3 – 05.02.2021 (п’ятниця)
«День суджень» – внутрішня зустріч
Члени експертної групи
експертної групи

