
 
 

 

 

 

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 (далі ЕГ) у Полтавському національному педагогічному 
університеті ім. В.Г.Короленка (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної 
експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми (далі ОП) (ID 
освітньої програми в ЄДЕБО 25175, за спеціальністю «014 Середня освіта (Трудове 
навчання та технології)») за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 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 роботи експертної групи 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.  

2.2. ЗВО публікує в себе на сайті та на інших своїх інформаційних платформах 
інформацію про роботу експертної групи та, зокрема, заплановану відкриту зустріч з 
експертною групою.  

2.3. ЕГ та ЗВО до початку візиту проводять тестову зустріч або зустрічі з 
метою технічного тестування, всіх необхідних налаштувань, вивчення функцій 
програми для ефективного модерування розмов та забезпечення необхідних дій.  

2.4. Гарант ОНП відповідальний за забезпечення присутності фокус груп 
згідно погодженої програми.  

2.5. Обов’язковою складовою запланованих дистанційних зустрічей є 
відеофіксація, яка ведеться представниками ЕГ, запис здійснюється виключно заради 
внутрішнього використання Національним агентством і не передається третім 
особам.  

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

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Тривалість Відеоконференції або інші 

активності 

Учасники 

 День 1– 12 січня 2022 р. 

0850 – 0900 10 хв. Організаційно-дорадчі 

комунікації експертної групи  

Члени експертної групи 

0900– 0910 10 хв. Організаційна комунікація з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП- Гриценко Лариса Олександрівна 

0910–920 10 хв. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

920–950 30 хв. Відеоконференція 1. Зустріч 

з менеджментом ЗВО  

 

 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Гриценко Лариса Олександрівна; 
ректор – Гриньова Марина Вікторівна; 
перший проректор – Гура Олексій Анатолійович; 
проректор з наукової роботи – Фазан Василь 
Васильович; 
проректор з господарської роботи – Хан Віталій 
Менович; 
декан факультету техологій та дизайну – Титаренко 

Валентина Петрівна. 

950–1000 10 хв. Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1000-1040 40 хв. Відеоконференція 2. Зустріч 

з викладацьким складом 

 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, 
викладають на цій програмі, викладачі, які керують 
практикою, курсовими роботами, випускними 
кваліфікаційними роботами (не більше 10 осіб): 
Борисова Тетяна Миколаївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 



Близнюк Микола Миколайович, доктор 
педагогічних наук, професор; 
Дейна Людмила Володимирівна, кандидат 
філологічних наук, асистент; 
Жданова-Неділько Олена Григорівна, доктор 
педагогічних наук, професор; 
Король Лариса Леонідівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 
Кудря Оксана Володимирівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 
Мокляк Володимир Миколайович, доктор 
педагогічних наук, доцент; 
Срібна Юлія Анатоліївна, кандидат педагогічних 
наук, старший викладач; 
Титаренко Ольга Олександрівна, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент; 
Хоменко Любов Григорівна, кандидат фізико-
математичних наук, доцент 
Цина Андрій Юрійович, доктор педагогічних наук, 
професор. 

1040–1100 20 хв. Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3. 

Члени експертної групи;  

1100–1140 40 хв. Відеоконференція 3. Зустріч 

зі здобувачами вищої освіти 

 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
по 2-3 здобувачі денної та заочної форми з кожного 
року навчання, а також 2-3 особи, які навчаються за 
скороченим терміном 
денна форма навчання:  
Москаленко Даниіл (1 курс), Широка Аліна (1 курс), 
Гонтар Олександра (2 курс), Козленко Алла (2 курс), 
Мисак Олександра (3 курс), Вінницька Діана (3 
курс), Іващенко Олег Олег (3 курс),  
Дудченко Олександра (4 курс), Запара Олександр (4 
курс); 



заочна форма навчання: Лопушняк Віталіна 
(2 курс), Зелений Богдан (3 курс), Князєва Олена 
(3 курс);  
денна форма навчання, скорочений термін 
навчання: Редькович Маргарита (3 курс), 
Подаляко Анна (4 курс) 

1140–1200 20 хв. Підведення підсумків зустрічі 3, 

підготовка до зустрічі 4. 

Члени експертної групи 

1200–1300 60 хв Обід  

1300–1340 40 хв. Відеоконференція 4. Зустріч 

з представниками органів 

студентського 

самоврядування. 

 

Члени експертної групи;  
представники студентського самоврядування (у т.ч. 
голова ООС університету, голова студентської ради 
гуртожитку), та які відповідають за участь студентів 
у внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування факультету технологій та дизайну): 
Сагайдак Віталіна, т. в. о. голови студентської ради 
університету;  
Малісевич Ольга – в. о. голови побутового сектора 
університету;  
Лоза Микола – в. о. голови студентської ради 
факудьтету;  
Козленко Алла – в. о. заступника голови 
студентської ради факультету;  
Савдід Альона – в. о. голови наукового сектора 
факультету;  
Кравець Ольга – в. о. голови профбюро факультету; 
Зелений Богдан – в. о. голови спортивного сектору 
факультету 

1340–1400 20 хв. Підведення підсумків зустрічі, 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 



1400–1500 60 хв. Відеоконференція 5. Зустріч 

із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

 

Члени експертної групи; 
в. о. начальника відділу забезпечення якості освіти 
та акредитації – Бридун Дар’я Євгенівна;  
керівник відділу інноваційної діяльності та 
міжнародних зв’язків – Когут Ірина Вікторівна; 
начальник навчально-методичного відділу – Лобода 
Дмитро Олександрович; 
керівник психологічної служби – Мишко Надія 
Мирославівна; 
головний бухгалтер – Дворник Яна Сергіїївна; 
голова комісії з питань якості освіти – Карапузова 
Ірина Валеріївна; 
начальник відділу кадрів – Важеніна Інна 
Леонідівна;  
начальник юридичної служби – Жалій Тамара 
Віталіївна; 
голова комісії з академічної доброчесності вченої 
ради ПНПУ імені В. Г. Короленка – Ленська 
Світлана Василівна; 
відповідальний за дистанційне навчання фахівець 
відділу забезпечення якості освіти та акредитації– 
Дмитрієнко Оксана Олексіївна; 
директор бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха – 
Орєхова Валентина Володимирівна; 
відповідальний секретар приймальної комісії – 
Тесленко Марина Миколаївна; 
завідувач виробничої та навчальної практик 
навчально-методичного відділу Пантюхова Наталія 
Анатоліївна 

1500–1510 10 хв. Підведення підсумків зустрічі 5, 

підготовка до зустрічі 6.  

Члени експертної групи 

1510 – 1610 60 хв Відеоконференція 6. 

Ознайомлення з 

матеріально-технічною 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Гриценко Лариса Олександрівна та 
необхідні працівники для належного забезпечення 



базою, що використовується 

під час реалізації ОП 

(відеотрансляція). 

 

онлайн трансляції матеріально-технічної бази 
факультету (лабораторії, майстерні, лекційні 
аудиторії, комп’ютерні класи), бібліотеки, читальні 
зали, гуртожитки. Облаштування корпусів для 
зручності маломобільних учасників освітнього 
процесу. 

1610–1620 10 хв. Організаційно-дорадчі 

комунікації 

Члени експертної групи, за потребою гарант ОП 

1620–1800 1 год 40 хв. Робота з документами Члени експертної групи 

 День 2– 13 січня 2022 р. 

0900 – 0910 10 хв. Організаційно-дорадчі 

комунікації експертної групи  

Члени експертної групи 

0910–0950 40 хв. Відеоконференція 7 . Зустріч  

з випускниками  

Члени експертної групи;  
випускники ОП різних років які працюють за фахом 
та у суміжних галузях (6-8 осіб: 
Бут Даниїл Володимирович; 
Галамбош Габріелла Василівна; 
Діденко Олег Григорович; 
Коновалов Євген Андрійович; 
Пархоменко Валерій Олексійович; 
Поляков Сергій Володимирович; 
Приходько Юлія Миколаївна; 
Рутковська Олена Миколаївна; 
Савенко Ігор Васильович; 
Семеновська Лариса Аполлінаріївна; 
Сурков Максим Іванович; 
Шовкова Анна Олександрівна  

0950–1000 10 хв. Підведення підсумків 

відеоконференції 7, підготовка до 

зустрічі 8. 

Члени експертної групи 

1000–1040 40 хв. Відеоконференція 8. Зустріч   Члени експертної групи; представники 
роботодавців, що залучені до здійснення процедур 



зі стейкхолдерами внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Белова Юлія Юріївна – доцентка кафедри 
професійної освіти, трудового навчання та 
технологій Бердянського державного педагогічного 
університету, доцент; 
Голтвяниця Олена Олексіївна – директор ліцею 
№17 «Інтелект» Полтавської міської ради; 
Копайгора Микола Миколайович - директор 
Хорольської гімназії Хорольської районної ради 
Полтавської області; 
Кращенко Юрій Петрович – начальник управління 
Державної служби якості освіти у Полтавській 
області; 
Лисенко Лариса Петрівна - директор Кибинської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Миргородської районної ради  Полтавської області; 
Семеняка Лариса Василівна - директор 
Полтавського міського центру позашкільної освіти 
Полтавської міської ради Полтавської області; 
Стешенко Володимир Володимирович – професор 
кафедри теорії і практики технологічної та 
професійної освіти Державний вищий навчальний 
заклад «Донбаський державний педагогічний 
університет», доктор педагогічних наук; 
Тимошенко Василь Васильович – вчитель трудового 
навчання, технологій та креслення, вчитель 
методист вищої категорії Полтавського спортивного 
ліцею Полтавської обласної ради»; 
Чередник Оксана Василівна - директор 
Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 30 Полтавської міської ради 
Полтавської області» 

1040–1100 20 хв. Підведення підсумків 

відеоконференції 8, підготовка до 

Члени експертної групи 



зустрічі 9. 

1100–1130 30 хв. Відеоконференція 9. 

Резервна зустріч. 

Члени експертної групи; особи, додатково 

запрошені на зустріч. 

1130–1140 10 хв. Підведення підсумків 

відеоконференції 9, підготовка до 

зустрічі 10. 

Члени експертної групи 

1140–1220 40 хв. Відеоконференція 10.  

Відкрита зустріч 

Члени експертної групи; усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

1220-1230 10 хв Підведення підсумків 

відеоконференції 10, підготовка 

до зустрічі 11. 

Члени експертної групи 

1230-1310 40 хв. Відеоконференція 11. 

Перегляд творчих проєктів, 

виставкової діяльності, 

інших активностей до яких 

залучаються здобувачі ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП та необхідні працівники для належного 
забезпечення онлайн трансляції  

1310-1330 20 хв. Підведення підсумків перегляду 

творчих проектів та інших 

активностей до яких залучаються 

здобувачі ОП та підготовка до 

фінального брифінгу  

Члени експертної групи 

1330– 1430 20 хв Обід  

1430 – 1500 30 хв Відеоконференція 12. 

Фінальний брифінг 

Члени експертної групи; 
ректор – Гриньова Марина Вікторівна; 
перший проректор – Гура Олексій Анатолійович; 
декан факультету технологій та дизайну – 
Титаренко Валентина Петрівна 



гарант ОП – Гриценко Лариса Олександрівна 

1500–1530 30хв. Організаційно-дорадчі 

комунікації 

Члени експертної групи, за потребою гарант ОП 

1530–1800 2 г.30 хв. Робота з документами Члени експертної групи 

 День 3– 14 січня 2022 р. 

0900–1700 8 год. «День суджень» – комунікації 

експертної групи. Робота над 

звітом.  

Члени експертної групи 

 

 


