ПРОГРАМА
роботи експертної групи із використанням технічних засобів відеозв’язку під час
проведення дистанційної акредитаційної експертизи
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у
Миколаївському національному університеті імені В.О. Сухомлинського (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 дистанційних зустрічей 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та
правильній інсталяції програмного забезпечення при потребі всім учасниках вкл.
стейкголдерам (додається інструкція користування Zoom, можлива для пересилання
стейкголдерам). При запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має наголосити учасникам
про потребу відео зв’язку..
2.2. Обов’язковою складовою проведення дистанційної експертизи є відеозапис зустрічей з
фокус-групами.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду 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, окрім
2.5. У розкладі передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будьяких 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.
2.6. У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити
усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і вид
проведення такої зустрічі.
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, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно на платформі Zoom. Організатором
зустрічей є експертна група Національне агентство забезпечення якості вищої освіти.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Трива
лість

09.00–
09.10

10 хв.

09.1009.40

30 хв.

09.4010.00

20 хв.

10.0010.40

40 хв.

10.4011.00

20 хв.

11.0011.40

40 хв.

Відеоконференції або інші
Учасники
активності
День 1 – 26 жовтня 2020 р.
Організаційно-дорадчі
Члени експертної групи
комунікації експертної групи.
Підготовка до відеоконференції 1
Відеоконференція 1.
Члени експертної групи;
Зустріч з адміністрацією ЗВО
-гарант ОП, завідувач кафедри – Стріхар
Оксана Іванівна
- ректор Миколаївського національного
університету імені В.О.Сухомлинського Будак Валерій Дмитрович
- перший проректор - Овчаренко Анатолій
Володимирович
- проректор з науково-педагогічної роботи –
Кузнецова Олена Анатоліївна
- декан факультету педагогіки та
психології – Олексюк Олеся Миколаївна
Підведення підсумків зустрічі 1.
Члени експертної групи
Підготовка до ознайомлення з
матеріальною базою
Відеоконференція
2. Члени експертної групи;
Ознайомлення з матеріальною гарант ОП, завідувач кафедри – Стріхар
базою.
Оксана Іванівна
Комбінований звіт про освітній
член проєктної групи ОП – Аристова
процес на ОП (3D-екскурс, пряма Людмила Сергіївна
трансляція відео-звіту, фотозвіт,
відеозвіт, документальний звіт).
Підведення
підсумків
після Члени експертної групи
ознайомлення з матеріальною
базою та підготовка до зустрічі 3
Відеоконференція 3.
Члени експертної групи;
Зустріч
з
викладацьким науково-педагогічні
працівники,
що
складом
безпосередньо відповідають за зміст
освітньої програми, а також викладають
на цій програмі:
- гарант ОП – Стріхар Оксана Іванівна
- член проєктної групи – Аристова
Людмила Сергіївна
- член проєктної групи – Парфентьєва
Ірина Петрівна
- Ярошевська Лариса Віталіївна
- Щербак Ігор Вікторович

11.4012.00
12.0013.00
13.0013.40

20 хв.

13.4014.00
14.00–
14.40

20 хв.

60 хв.
40хв.

40 хв.

- Бєдакова Софія Вікторівна
- Васильєва Лариса Леонідівна
- Ревенко Наталя Валеріївна
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 3.
Підготовка до відеоконференції 4.
Обідня перерва
Члени експертної групи

Відеоконференція 4.
Члени експертної групи.
Зустріч зі здобувачами вищої Здобувачі вищої освіти різних курсів
освіти
денної та заочної форм навчання:
- Шишляннікова Анна (2 к. ДФН)
- Павлійчук Людмила (2 к. ДФН)
- Малашевчи Богдана (1 к. ДФН)
- Бєлічко Ігор (1 к. ДФН)
- Калюжна Альона (1к. ДФН)
- Козлов Олександр (2 к. ЗФН)
- Шеховцова Дарья (1 к. ЗФН)
Підведення підсумків зустрічі 4.
Члени експертної групи
Підготовка до відеоконференції 5.
Члени експертної групи;
Відеоконференція 5.
Зустріч
з
представниками представники студентського самоврядування:
органів
студентського - Кабаль Михайло, Голова студентської ради
(414 гр. спеціальності Середня освіта
самоврядування.

(Історія))
Рєзнікова
Людмила,
заст.
Голови
студентської ради (312 гр. спеціальності
014.04 Середня освіта (Математика))
- Бурякова Наталя, член студентської ради
(314 гр. спеціальності 014.03 Середня освіта
(Історія)
- Дога Софія, член студентської ради (348 гр.
спеціальності 013 Початкова освіта)
- Бєлічко Ігор, член студентської ради
факультету педагогіки та психології (557 гр.
спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне
мистецтво)
- Шишляннікова Анна, член студентської ради
факультету педагогіки та психології (657 гр.
спеціальність 014.13 Середня освіта (Музичне
мистецтво)
- Гелевер Євген, представник Естет-центру
(557 гр. спеціальність 014.13 Середня освіта
(Музичне мистецтво)

14.4015.00
15.00–
15.40

20 хв.
40 хв.

Підведення підсумків зустрічі 5.
Члени експертної групи
Підготовка до відеоконференції 6.
Відеоконференція 6.
Члени експертної групи;
Зустріч з випускниками ОП
випускники ОП останніх 5 років:

15.40–
16.00

20хв.

Підведення підсумків зустрічі 6.
Організаційно-дорадчі
комунікації

16.00–
18.00

2 год.

Робота з документами

09.0009.10
09.10–
09.50

09.50–
10.00
10.00–
10.40

10 хв.
40 хв.

10 хв.
40 хв.

- Тютенко Анна
- Пермякова Діана
- Зінченко Тетяна
- Нешпіль Анна
- Шкода (Резниченко) Альона
- Артамонова Тетяна
- Квасильчук (Дяченко) Юлія
Члени експертної групи,
за потребою гарант ОП

Члени експертної групи

День 2 – 27 жовтня 2020 р.
Організаційно-дорадчі
Члени експертної групи
комунікації експертної групи
Відеоконференція 7. Зустріч із
Члени експертної групи;
керівниками структурних
- фахівець Центру забезпечення якості
підрозділів, допоміжних
освіти – Безугла Катерина Олександрівна
(сервісних) підрозділів
- фахівець відділу ліцензування та
акредитації – Подгорна Алла
Олександрівна
- начальник відділу кадрів – Полоскова
Ірина Вікторівна
- фахівець наукового відділу – Лазаренко
Ірина Василівна
- фахівець Наукової бібліотеки
(бібліотека спеціальності Середня освіта
(Музичне мистецтво) – Сурова Людмила
Миколаївна
- заступник декана факультету педагогіки
та психології з наукової роботи та
міжнародних зв’язків – Васильєва Лариса
Леонідівна
- керівник психологічної служби –
Гулькова Дарья Сергіївна
Підведення підсумків зустрічі 7.
Члени експертної групи
Підготовка до відеоконференції 8.
Відеоконференція 8.
Члени експертної групи;
Зустріч із стейкхолдерами
представники роботодавців, вчителіпрактики, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП:

10.40–
11.00
11.00–
11.40

11.40–
12.00
12.0013.00
13.00–
13.40

20 хв.
40 хв.

20 хв.

Підведення підсумків зустрічі 8.
Підготовка до відеоконференції 9.
Відеоконференція 9. Відкрита
Члени експертної групи;
зустріч
усі охочі учасники освітнього процесу
(крім гаранта ОП та представників
адміністрації ЗВО)
Підведення підсумків зустрічі 9.
Члени експертної групи
Підготовка до відеоконференції 10.

60 хв.

Обід

30 хв.

Відеоконференція 10. Резервна Члени експертної групи;
зустріч
запрошені на зустріч.

13.40–
14.00
14.0014.30

- Бережний Сергій Васильович, директор
Першої української гімназії імені Миколи
Аркаса, засл. працівник освіти
- Кузьміна Лоліта Андріївна, керівник
Центру розвитку дитини
- Гич Галина Миколаївна, завідувач
кафедри теорії й методики мовнолітературної та художньої-естетичної
освіти
Миколаївського
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти, канд. пед. наук, доцент
- Курбанова Ірина Вікторівна, методист
Навчально-методичного центру, учитель
музичного мистецтва/мистецтва ЗОШ
№56
- Козка Тетяна Валентинівна, вчитель
музичного мистецтва/мистецтва Першої
української гімназії імені Миколи Аркаса;
- Ковальчук Олена Сергіївна, вчитель
музичного мистецтва/мистецтва ЗОШ
№34
Члени експертної групи

30 хв.

Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 10. Члени експертної групи
Підготовка
до
фінального
брифінгу.
Відеоконференція
11. Члени експертної групи;
Фінальний брифінг
-гарант ОП, завідувач кафедри – Стріхар
Оксана Іванівна
- ректор Миколаївського національного
університету імені В.О.Сухомлинського Будак Валерій Дмитрович
- перший проректор - Овчаренко Анатолій
Володимирович

14.30–
15.00
15.00–
18.00
09.00–
18.00

30 хв.
3 год.

8 год.

Організаційно-дорадчі
комунікації
Робота з документами

- проректор з науково-педагогічної роботи –
Кузнецова Олена Анатоліївна
- декан факультету педагогіки та
психології – Олексюк Олеся Миколаївна
Члени експертної групи,
за потребою гарант ОП.
Члени експертної групи

День 3 – 28 жовтня 2020 р.
«День суджень» – комунікації Члени експертної групи
експертної групи. Робота над
звітом.

