
 
 

 

 

 

 

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 Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (далі – ЗВО) під час 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої 

програми (далі ОП) (ID освітньої програми в ЄДЕБО 39951, за спеціальністю «014 Середня 

освіта (Образотворче мистецтво)») за початковим рівнем (короткий цикл) 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– 23 лютого 2022 р. 
08

50 
– 09

00
 10 хв. Організаційно-дорадчі комунікації 

експертної групи  

Члени експертної групи 

09
00

– 09
20

 20 хв. Організаційна комунікація з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Паньків Ганна Степанівна – кандидат 

мистецтвознавства, доцент. 

09
20

–9
30

 10 хв. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

9
30

–10
00

 30 хв. Відеоконференція 1. Зустріч з 

менеджментом ЗВО  

 

 

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Паньків Ганна Степанівна – кандидат 

мистецтвознавства, доцент; 

ректор – Кічук Ярослав Валерійович – доктор 

педагогічних наук, професор; 

перший проректор – Кольцун Наталія Михайлівна – 

кандидат філологічний наук, доцент; 

проректор з наукової роботи – Циганенко Лілія Федорівна 

– доктор історичних наук, професор; 

декан – Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних 

наук, професор, дійсний член Академії вищої освіти 

України та Міжнародної академії педагогічних і 

соціальних наук. 

10
00

–10
20

 20 хв. Підведення підсумків зустрічі 1, 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10
20

-11
00

 40 хв. Відеоконференція 2. Зустріч з 

викладацьким складом 

Члени експертної групи;  

1. Паньків Ганна Степанівна – гарант ОП, кандидат 



 

 

 мистецтвознавства, доцент; 

2. Пастир Іван Васильович – кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

3. Сироткіна Жанна Єрофіївна – кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

4. Смирнова Ірина Михайлівна – доктор педагогічних 

наук, професор; 

5. Шишман Іван Іванович – заслужений художник 

України, доцент; 

6. Кара Олександр Дмитрович – заслужений художник 

України, доцент; 

7. Мазоха Інна Степанівна – кандидат психологічних 

наук, доцент; 

8. Запорожченко Олексій Володимирович – кандидат 

філософських наук, доцент; 

9. Акчебаш Альона Василівна – викладач кафедри 

історії та методики її навчання; 

10. Денисов Сергій Володимирович – викладач-практик, 

вчитель мистецтва ЗОШ № 2 (м. Ізмаїл), сумісник 

кафедри музичного та образотворчого мистецтв 

ІДГУ. 

11
00

–11
20

 20 хв. Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3. 

Члени експертної групи;  

11
20

–12
00

 40 хв. Відеоконференція 3.  

Зустріч зі здобувачами вищої 

освіти 

 

Члени експертної групи; 

 

1. Тангер Юлія Геннадіївна (2 к., денна ф.н.) 

2. Горбачова Людмила Яківна (2 к.. денна ф.н.) 

3. Рунтова Дар`я Русланівна (2 к., денна ф.н.) 

4. Сайтарли Юрій Георгійович (2 к., заочна ф.н.) 

12
00

–12
30

 30 хв. Підведення підсумків зустрічі 3, 

підготовка до зустрічі 4. 

Члени експертної групи 



 

 

12
30

–13
30

 60 хв Обід  

13
30

–14
00

 30 хв. Відеоконференція 4. Зустріч з 

представниками органів 

студентського самоврядування. 

 

Члени експертної групи;  

Звєздіна Катерина Олександрівна – голова студентської 

ради університету; 

Герасимов Євгеній Сергійович – голова студентської ради 

факультету управління, адміністрування та інформаційної 

діяльності, член Ради з якості вищої освіти університету; 

Лисенко Інна Сергіївна – голова відділу з якості вищої 

освіти студентської ради університету, перший заступник 

голови студентської ради педагогічного факультету; 

Лаговська Вікторія Олександрівна – член відділу з якості 

вищої освіти студентської ради університету, голова 

відділу з якості вищої освіти студентської ради 

педагогічного факультету; 

Тарасенко Вікторія Миколаївна – голова студентської 

ради педагогічного факультету; 

Георгієва Дар’я Валеріївна – заступник старости 

гуртожитку №1 університету. 

14
00

–14
20

 20 хв. Підведення підсумків зустрічі, 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

14
20

–15
20

 60 хв. Відеоконференція 5. Ознайомлення 

з матеріальною базою (відео 

трансляція). 

 

Члени експертної групи. 

гарант ОП – Паньків Ганна Степанівна – кандидат 

мистецтвознавства, доцент; 

та необхідні працівники для належного забезпечення 

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. 

15
20

–15
30

 10 хв. Підведення підсумків зустрічі 5, 

підготовка до зустрічі 6.  

Члени експертної групи 

15
30 

–
 
16

10
 40 хв Відеоконференція 6. Зустріч із 

допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 

 

Члени експертної групи; 

Начальник навчально-методичного відділу, заступник 

голови Ради з якості вищої освіти ІДГУ, відповідальний за 

забезпечення якості освіти – Погорєлова Алла Дмитрівна; 

Керівник соціально-психологічної служби – Жоха 

Світлана Петрівна; 

Головний бухгалтер – Максименко Ольга Олександрівна; 

Начальник відділу кадрів – Омельченко Ганна 

Михайлівна; 

Завідувач бібліотеки – Щетиніна Світлана Володимирівна; 

Відповідальний секретар приймальної комісії – Фоміна 

Лілія Георгіївна. 
16

10
–16

20 
10 хв. Організаційно-дорадчі комунікації Члени експертної групи, за потребою гарант ОП 

16
20

–18
00

 1 год 40 хв. Робота з документами Члени експертної групи 

 

День 2– 24 лютого 2022 р. 
09

00 
– 09

30
 30 хв. Організаційно-дорадчі комунікації 

експертної групи  

Члени експертної групи 

09
30

–10
10

 40 хв. Відеоконференція 7.  

Зустріч  зі стейкхолдерами 

Члени експертної групи; представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП 

1. Горєлова Оксана Володимірівна – методист КУ 



 

 

(комунальна установа) «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» м. Ізмаїл; 

2. Колоянова Ольга Геннадіївна – директор Ізмаїльської 

художньої школи;  

3. Помазан Тетяна Ігнатівна – директор КЗ (комунальний 

заклад) позашкільної освіти Ізмаїльської міської ради, 

Ізмаїльського району Одеської області «Палац дітей та 

юнацтва ім. Алли Іванової»; 

4. Федорова Ірина Ігорівна – директор  «Ізмаїльського 

центру естетичного виховання ім. Емілії Миколаївни 

Євдокимової» Департаменту культури, національностей, 

релігії та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської 

облдержадміністрації. 

10
10

–10
30

 20 хв. Підведення підсумків 

відеоконференції 7, підготовка до 

зустрічі 8. 

Члени експертної групи 

10
30

–11
10

 40 хв. Відеоконференція 8.  Відкрита 

зустріч  

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації 

ЗВО). 

 

11
10

–11
30

 20 хв. Підведення підсумків 

відеоконференції 8, підготовка до 

зустрічі 9. 

Члени експертної групи 

11
30

–12
00

 30 хв. Відеоконференція 9. Резервна 

зустріч. 

Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на 

зустріч. 

12
00

–12
30

 30 хв. Підведення підсумків Члени експертної групи 



 

 

відеоконференції 9. 

12
30

–13
30

 60 хв. Обід  

13
30

-14
00

 10 хв Підготовка до фінального брифінгу  Члени експертної групи 

14
00

-14
30

 30 хв. Відеоконференція 10. Фінальний 

брифінг 

Гарант ОП – Паньків Ганна Степанівна канд. 

мистецтвознавства, доцент; 

ректор – Кічук Ярослав Валерійович – доктор 

педагогічних наук, професор; 

перший проректор – Кольцун Наталія Михайлівна – 

кандидат філологічний наук, доцент; 

проректор з наукової роботи – Циганенко Лілія Федорівна 

– доктор історичних наук, професор; 

декан  –  Кічук Надія Василівна – доктор педагогічних 

наук, професор, дійсний член Академії вищої освіти 

України та Міжнародної академії педагогічних і 

соціальних наук. 
14

30
–15

00
 30хв. Організаційно-дорадчі комунікації Члени експертної групи, за потребою гарант ОП 

15
00

–18
00

 3 год Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 25 лютого 2022 р. 
09

00
–17

00
 8 год. «День суджень» – комунікації 

експертної групи. Робота над звітом.  

Члени експертної групи 

 

 


