
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 
із використанням технічних засобів відеозв’язку 

ОНП «Освітні, педагогічні науки» (ID в ЄДБО 51175)  
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки»  

у Сумському державному педагогічному університеті 
імені А.С. Макаренка 

(21.02.2022 р. – 23.02.2022 р.) 
 

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. ЗВО на час роботи експертної групи забезпечує  онлайн-зустрічі  із учасниками 

фокус груп згідно розкладу за допомогою програми ZOOM. 
2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи 

експертної групи для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 
розкладу. 

2.4. У розкладі роботи 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. 

2.5. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, і 
часу проведення такої онлайн-зустрічі. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО 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 та після закінчення експертизи 
передаються до секретаріату Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Онлайн зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 21.02.2022 р.  

09.00–09.20 

 

Організаційна нарада експертної 

групи. Перевірка та 

налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 

 

09.20–09.50 

 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОНП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Біляковська Ольга Орестівна,  

Черниш Валентина Василівна, 

Соловей Юлія Олександрівна;  

гарант ОНП – Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки. 

09.50–10.00 

 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.40 

 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Керівництво університету 

• Ректор – Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор; 

• перший проректор – Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з 

державного управління, професор; 

• проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи – Кудріна Ольга 

Юріївна, доктор економічних наук, професор; 

• проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури –

Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, лауреат державної 

премії України у галузі освіти; 

• проректор з науково-педагогічної (виховної та соціальної) роботи – Заікіна 

Анна Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент; 

• директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології –

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор; 

• гарант ОНП, завідувач кафедри педагогіки – Бойченко Марина 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор. 

10.40–10.50 

 

Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.50–11.30 

 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

-  Бойченко Марина Анатоліївна, гарант ОНП, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри педагогіки; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 



освітньої програми, а також викладають на цій програмі (наукові керівники, 

викладачі, які керують практикою) 

-  Сбруєва Аліна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор; 

- Огієнко Олена Іванівна – доктор педагогічних наук, професор;  

- Семеніхіна Олена Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор; 

- Чистякова Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент; 

-  Лобова Ольга Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор; 

-  Корж-Усенко Лариса Вікторівна – доктор педагогічних наук, доцент; 

- Омельяненко Віталій Анатолійович – доктор економічних наук, доцент. 

 

11.30–11.50 

 

Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.50–12.30 

 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на  

ОНП «Освітні, педагогічні науки» 

- Коваленко Надія – аспірантка 1 року навчання, очна форма навчання (денна), 

- Бездідько Наталія – аспірантка 1 року навчання, очна форма навчання 

(вечірня), 

- Вертель Владислав – аспірант 1 року навчання, очна форма навчання (вечірня), 

- Тригубчак Олена – аспірантка 1 року навчання, заочна форма навчання;  

- Пахотіна Тетяна – аспірантка 2 року навчання, очна форма навчання (денна), 

- Усатих Тетяна – аспірантка 2 року навчання, заочна форма навчання; 

- Авраменко Віта – аспірантка 3 року навчання, очна форма навчання (вечірня), 

- Бойченко Віталій – аспірант 3 року навчання, очна форма навчання (денна), 

- Трофименко Аліна – аспірантка 3 року навчання, очна форма навчання (денна), 

- Михайличенко Ірина – аспірантка 4 року навчання, очна форма навчання 

(вечірня), 

- Коханова Наталія – аспірантка 4 року навчання, очна форма навчання (денна). 

12.30–12.40 

 

Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

12.40–13.40 

 

Обідня перерва  

13.40–14.20 

 

Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

Представники студентського самоврядування  

• Студентський ректор – Дюбченко Євгенія, 

• Перший студентський проректор – Шкіль Вікторія, 

• Член студентського самоврядування університету – Горбатенко Ірина, 

• Студентський директор ННІ психології і педагогіки – Покидченко 

Данило, 



• Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих учених – Омельяненко Віталій Анатолійович, доктор 

економічних наук, доцент, 

• Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, 

докторантів та молодих учених – Острога Марія Михайлівна, доктор 

філософії, старший викладач кафедри інформатики, 

• Член Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та 

молодих учених – Трофименко Аліна. 

14.20–14.40 

 

Підведення підсумків зустрічі 4, 

підготовка до зустрічі 5 

 

14.40–15.20 

 

Зустріч 5 з роботодавцями та 

стейкхолдерами, випускниками 

ОНП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; випускники; представники роботодавців (зокрема, 

представники баз практик здобувачів вищої освіти за ОНП) та інші стейкхолдери: 

Пшенична Любов Василівна – кандидат наук з державного управління, професор, 

перший проректор Сумського державного педагогічного університету імені 

А.С. Макаренка; 

Антонова Олена Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами 

Житомирського державного університету імені Івана Франка; 

Лісовець Олег Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя; 

Петренко Оксана Борисівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного 

університету; 

Сьома Світлана Олексіївна – кандидат педагогічних наук, методист, спеціаліст 

вищої категорії Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

Клочкова Тетяна Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету; 

Діхнич Катерина (випускник) – доктор філософії, методист навчально-

методичного відділу координації освітньої діяльності та професійного розвитку 

педагогічних працівників КЗ СОІППО; 

Пархоменко Ірина (випускник) – доктор філософії, методист комунального 

закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи 

з талановитою молоддю. 

Пономаренко Наталія Петрівна (випускник) – доктор філософії, викладач 

Відокремленого структурного підрозділу «Машинобудівний фаховий коледж 

Сумського державного університету» 

15.20–15.40 Підведення підсумків зустрічі 5, Члени експертної групи 
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https://www.kspu.edu/NewScienceActivity/CouncilYoungScientists.aspx


 підготовка до відкритої зустрічі 

15.40–16.20 

 

Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП 

та представників адміністрації Сумського державного педагогічного університету 

імені А.С. Макаренка) 

 

 

16.20–16.40 

 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі  

Члени експертної групи 

16.40–18.00 

 

Підведення підсумків першого 

дня, робота з документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 22 лютого 2022 р. 

09.00–09.20 

 

Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

9.20–10.00 

 

Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 

Адміністративний персонал  

• Завідувач відділу аспірантури та докторантури – Чистякова Ірина 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

• Начальник центру забезпечення якості вищої освіти – Ячменик Марина 

Михайлівна, кандидат педагогічних наук; 

• Начальник навчального відділу – Петренко Людмила Вікторівна; 

• Завідувач методично-організаційного відділу – Мартиненко Дар’я 

Володимирівна, кандидат педагогічних наук; 

• Начальник відділу міжнародних зв’язків – Дєнєжніков Сергій Сергійович, 

кандидат філософських наук; 

• Керівник навчально-наукового центру проєктних технологій – 

Омельяненко Віталій Анатолійович, доктор економічних наук,  доцент, 

• Голова комісії з етики та академічної доброчесності – Довгополова Анна 

Геннадіївна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

• Уповноважена особа з питань запобігання та протидії корупції – Бавикін 

Андрій Юрійович. 

10.00–10.20 

 

Підведення підсумків зустрічі 

6 і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.20–11.00 

 

Зустріч 7 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Адміністративний персонал 

• Завідувач психологічною службою – Ратєєва Вікторія Олександрівна, 

кандидат педагогічних наук;  

• Завідувач лабораторії дистанційного навчання – Кущ Юлія Іванівна, доктор 

філософії; 

• Директор Наукової бібліотеки – Железняк Ірина Олександрівна; 



• Перший проректор – Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з 

державного управління, професор; 

• Начальник відділу кадрів – Пустовіт Лідія Василівна;  

• Начальник Центру інформаційних технологій – Сидоренко Олег Петрович; 

• Начальник відділу веб-технологій – Івченко Владислав Олексійович; 

• Начальник відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та 

додаткових платних послуг – Живодьор Володимир Федорович, доцент. 

11.00–11.20 

 

Підведення підсумків зустрічі 7, 

підготовка до наступної зустрічі 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 

 

Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОНП 

(навчальних аудиторій, 

лабораторій, майстерень, 

бібліотеки, спеціального 

обладнання, ліцензованого 

програмного забезпечення) 

(відеотрансляція) 

Члени експертної групи;  

Представники університету 

• гарант ОНП, завідувач кафедри педагогіки – Бойченко Марина 

Анатоліївна, гарант ОНП, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки; 

• проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури –

Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, лауреат 

державної премії України у галузі освіти; 

• директор Наукової бібліотеки – Железняк Ірина Олександрівна, 

• Завідувач гуртожитку № 2 – Сумцова Валентина Миколаївна. 

 

12.00–12.20 

 

Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

12.20–13.00 

 

Резервна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної  групи;  

Особи, які додатково запрошені на резервну  

зустріч 

13.00–13.20 

 

Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

13.20–14.20 

 

Обідня перерва  

14.20–15.20 

 

Підготовка до фінального 

брифінгу 

Члени експертної групи 

15.20–16.00 

 

Фінальний брифінг 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Керівництво університету 

• Ректор – Лянной Юрій Олегович, доктор педагогічних наук, професор; 

• Перший проректор – Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з 

державного управління, професор; 

• проректор з науково-педагогічної (наукової) роботи – Кудріна Ольга 

Юріївна, доктор економічних наук, професор; 



• проректор з науково-педагогічної роботи та розвитку інфраструктури –

Штика Юрій Михайлович, кандидат педагогічних наук, лауреат державної 

премії України у галузі освіти; 

• проректор з науково-педагогічної (виховної та соціальної) роботи – Заікіна 

Анна Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент; 

• директор Навчально-наукового інституту педагогіки і психології –

Кондратюк Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, професор; 

• завідувач відділу аспірантури та докторантури – Чистякова Ірина 

Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент; 

• гарант ОНП, завідувач кафедри педагогіки – Бойченко Марина 

Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор. 

 

16.00–18.00 

 

Підведення підсумків фінального 

брифінгу та другого дня роботи 

ЕГ. Робота з документами. 

Члени експертної групи 

День 3 – 23 лютого 2022 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

(використання різних форм 

комунікацій) 

Члени експертної групи 

 


