
 

   
 
 
 

 
ПРОГРАМА  

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми 52248 Середня освіта (Математика. Інформатика) у 

Сумському державному педагогічному університеті А.С. Макаренка 
   

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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 
експертів у закладі (платформою для проведення відеоконференцій є «Zoom»).  

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Запорізького 
національного   університету та інші особи.  

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.4. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть 
бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.  

2.5. У розкладі 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 Запорізький 
національний університет у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.   

2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Запорізький 
національний університет зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої 
зустрічі.  

2.7. Запорізький національний університет надає документи та іншу інформацію, 
необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі 
відеотрансляції, яку здійснює гарант освітньої програми через технічні засоби відеозв’язку 
згідно з розкладом роботи експертної групи.  

2.9. Контактною особою від Запорізького національного університету з усіх питань, 
пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у 
відомостях про самооцінювання.  

2.10 Запорізький національний університет надає технічну підтримку для 
необхідного налаштування комп’ютерів учасників зустрічей та правильної інсталяції 
програмного забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має 
повідомити учасникам про потребу відеозв’язку.  



2.11. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із 
використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним 
файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження 
факту проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. 

 

  
3. Розклад роботи експертної групи  

Час  Зустріч або інші активності  Учасники 

День 1 (19.10.2022) 

09:00–
09:30  

Організаційна зустріч з 
гарантом ОП  

Члени експертної групи:   
Кушнір Наталія Олександрівна 
(керівник експертної 
групи),  Величко Владислав 
Євгенович, Шляхтич Віра Іванівна;   
гарант ОП Чашечникова Ольга 
Серафимівна  

09:30–
10:00  

Підготовка до зустрічі 1  Члени експертної групи.  

10:00–
10:30  

Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП (завідувач кафедри 
математики, фізики та методик їх 
навчання) Чашечникова Ольга 
Серафимівна;  
Представники адміністрації ЗВО:  
− ректор Лянной Юрій Олегович; 
 − проректор з науково-педагогічної 
(наукової) роботи Кудріна Ольга 
Юріївна;  
− проректор з науково-педагогічної 
(виховної та соціальної) роботи 
Заікіна Анна Леонідівна;  
− декан фізико-математичного 
факультету Каленик Михайло 
Вікторович. 

10:30–
11:00  

Підведення підсумків зустрічі з  
і  

підготовка до зустрічі 2   
Члени експертної групи  

11:00–
11:45  

Зустріч 2 з академічним 
персоналом  

 Члени експертної групи; гарант ОП 
Чашечникова Ольга Серафимівна; 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі: 
Бойченко Марина Анатоліївна, 
Друшляк Марина Григорівна,  
Дегтярьова Неля Валентинівна, 
Одінцова Оксана Олександрівна, 
Пухно Світлана Валеріївна,  
Снегірьов Ігор Олександрович, 
Удовиченко Ольга Миколаївна, 
Хворостіна Юрій В’ячеславович, 



Коробова Юлія Володимирівна 

11:45–
12:15  

Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи  

12:15–
13:15  

Обідня перерва    

13:15–
13:45  

Підготовка до зустрічі 3  Члени експертної групи  

 13:45–
14:30  

Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти  

Члени експертної групи,   
здобувачі вищої освіти першого 
року навчання Бондар Карина, 
Нінахова Діана, Красуцька Світлана, 
Ільченко-Наумова Світлана; 
здобувачі вищої освіти другого року 
навчання, які навчаються на ОП Рева 
Тетяна, Захарченко Тетяна, Котляр 
Наталія, Заєць Вікторія, Татарчук 
Валентина, Перепелиця Анастасія. 

14:30–
15:15  

Підведення підсумків 
зустрічі 3 і  підготовка до 
зустрічі 4  

Члени експертної групи  

15:15–
16:00  

Зустріч 4 з представниками   
студентського самоврядування  

Члени експертної групи;  
представники студентського 
самоврядування:  
- в.о. студентського ректора 
Дюбченко Євгенія; 
представники самоврядування 
університету Пасько Валерія, 
Скусинець Анна; 
 - в.о. студентського декана 
Матвієнко Карина; 
 - члени студентського 
самоврядування факультету Бондар 
Карина, Мельников Іван. 

16:00–
16:45  

Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи  

16:45–
17:30  

Відкрита зустріч  

Члени експертної групи, усі охочі 
учасники освітнього процесу,   
крім гаранта освітньої програми та 
представників адміністрації  

17:30–
17:45  

Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 5  

Члени експертної групи  



17:45–
18:30  

Зустріч 5 з роботодавцями  

Члени експертної групи, 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості 
ОП: 
Гончаренко Віктор Миколайович, 
директор класичної гімназії 
м.Суми, Симоненко Лариса 
Іванівна, директор гімназії №1 
м.Суми, Деменко Олена 
Валентинівна, Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№17 м.Суми;  Деменко Олександра 
Миколаївна, Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 
№7 імені Максима Савченка, 
м.Суми;  Гур’янова Тетяна 
Олексіївна, Великочернечинський 
ЗЗСО І-ІІІ ступенів Сумської міської 
ради. 

18:30–
19:00  

Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи  

19:00-
20:00 

Резервна зустріч 
Члени експертної групи;   
особи, зустріч з якими не відбулась 
через об’єктивні обставини 

День 2 (20.10.2022)  

09:00–
10:30  

Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОП  

Члени експертної групи; гарант 
ОП Чашечникова Ольга 
Серафимівна, декан фізико-
математичного факультету 
Каленик Михайло Вікторович, 
відповідальні за 
відеотрансляцію Латишев 
Володимир Сергійович. 

10:30–
10:45  

Підготовка до зустрічі 6  Члени експертної групи  

 10:45–
11:30  

Зустріч 6 із адміністративним  
персоналом  

Члени експертної групи;  
− начальник навчального відділу 
Петренко Людмила Вікторівна;  
− керівник лабораторії 
дистанційного навчання Кущ Юлія 
Іванівна;  
− начальник відділу кадрів Пустовіт 
Лідія Василівна; 
 − начальник Центру забезпечення 
якості вищої освіти Ячменик 
Марина Михайлівна;  
− начальник відділу соціальної та 
культурно-масової роботи Чемерис 
Юлія Олександрівна;  
− завідувач навчальною та 



виробничою практикою 
університету Ємець Ірина 
Вікторівна; 
− відповідальний секретар 
приймальної комісії Іонова Ірина 
Миколаївна.  

11:30–
12:00  

Підведення підсумків 
зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7  

Члени експертної групи  

12:00–
12:45  

Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними)  структурними 
підрозділами  

Члени експертної групи;  
- начальник відділу 
працевлаштування, професійно-
технічної освіти та додаткових 
освітніх послуг Живодьор Володимир 
Федорович;  
- директор Наукової бібліотеки 
Железняк Ірина Олександрівна;  
- завідувач психологічною службою 
Ратєєва Вікторія Олександрівна; 
- начальник відділу міжнародних 
зв’язків Дєнєжніков Сергій 
Сергійович; 
- начальник центру професійно-
кар’єрної орієнтації та вступу на 
навчання Леоненко Яна Вікторівна. 

12:45–
13:00  

Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи  

13:00–
14:00  

Обідня перерва    

14:00–
14:20  

Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи  

14:20–
15:00  

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

15:00–
15:40 

Резервна зустріч  
Члени експертної групи;   
особи, зустріч з якими не відбулась 
через об’єктивні обставини 

15:40–
16:20  

Підведення підсумків резервної 
зустрічі та підготовка до 
фінальної зустрічі  

Члени експертної групи  

16:20–
17:00  

Фінальна зустріч  

Члени експертної групи;  
Гарант ОП (завідувач кафедри 
математики, фізики та методик їх 
навчання) Чашечникова Ольга 
Серафимівна;  



Представники адміністрації 
ЗВО:  
− ректор Лянной Юрій Олегович; 
 − проректор з науково-педагогічної 
(наукової) роботи Кудріна Ольга 
Юріївна;  
− проректор з науково-педагогічної 
(виховної та соціальної) роботи 
Заікіна Анна Леонідівна;  
− декан фізико-математичного 
факультету Каленик Михайло 
Вікторович. 

День 3 (21.10.2022)  

09:00–
18:00  

«День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи  

Члени експертної групи  

14:00-
15:00 

Резервна зустріч 
Члени експертної групи;   
особи, зустріч з якими не відбулась 
через об’єктивні обставини 

  

Керівник експертної групи                                                                             Н.О. Кушнір 


