
 
 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 
із використанням технічних засобів відеозв’язку 

освітньо-професійної програми «Середня освіта: фізична культура» за спеціальністю 014 

«Середня освіта» 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Ізмаїльському державному гуманітарному університеті 

з 07 по 09 листопада 2022 р. 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у віддаленому он-лайн режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку (далі – 

он-лайн візит) у Ізмаїльському державному гуманітарному університеті (далі Університет) під 

час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Університету, так і для експертної групи. 

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і 

Університету. 

Узгоджена програма он-лайн візиту 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. Університет надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників та правильної інсталяції програмного забезпечення при потребі всім 

учасникам он-лайн зустрічей. При запрошенні учасників різних фокус груп Університет має 

наголосити учасникам про потребу відео зв’язку. 

2.2. Університет забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі он-лайн візиту для 

кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу он-лайн візиту, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, яких не запрошено відповідно до розкладу. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть бути присутні 

працівники Університету та інші особи, крім випадків, коли це погоджено з експертною 

групою. 

2.4. Університет публікує в себе на сайті та інших своїх інформаційних платформах 

інформацію про роботу експертної групи та зокрема заплановану відкриту зустріч з 

експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату, час та мету такої зустрічі 

для всіх бажаючих приєднатися. 

2.5. У розкладі он-лайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлено необхідністю 

проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це Університет у 

розумні строки; Університет має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідних 

осіб у резервній зустрічі.  

2.6. На запит експертної групи Університет повинен надавати документи та іншу 

інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи. 

2.7. Контактною особою від Університету з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 



2.8. Он-лайн візит з проведення акредитаційної експертизи проводиться за адресою: 

ул. Рєпіна 12, м. Ізмаїл, Одеська область. 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

07.11.2022 

8.45-9.00 

 

Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо). Зустріч з метою 

технічного тесту та інструктажу  

Члени експертної групи;  

гарант ОП Максимчук Борис 
Анатолійович 
представники Національного агентства 

День 1- (07.11.2022) 

 

09.00-09.30 
Організаційна зустріч 

з гарантом ОП  

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Максимчук Борис 

Анатолійович 

09.30-10.00 Підведення підсумків організаційної 

зустрічі і підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

10.10-10.50 

 

Зустріч 1 з керівництвом  

Університету 

Відеоконференція 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП: Максимчук Борис 

Анатолійович; 

Ректор ЗВО: Кічук Ярослав 

Валерійович; 

Помічниця ректора з наукової 

діяльності: Яковенко Олена Іванівна; 

Декан педагогічного факультету: Кічук 

Надія Василівна. 

10.50-11.20 Підведення підсумків і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.20-12.00 

 

Зустріч 2 з академічним персоналом 

Відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Максимчук Борис 

Анатолійович. 

Науково-педагогічні працівники, які 

безпосередньо відповідають за зміст 

ОП та викладають на цій ОП: 

Баштовенко Оксана Анатоліївна, 

Смирнова Ірина Михайлівна, 

Максимчук Ірина Анатоліївна, Рубан 

Ася Костянтинівна, Слободяк Світлана 

Іванівна, Сердюк Дмитро Георгійович 

 

 

12.00-12.20 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.20-13.00 Обідня перерва  

13.00-13.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

Відеоконференція 

Члени експертної групи, здобувачі 

вищої освіти, які навчаються на ОП  (по 

2–3 здобувачі з кожного року 

навчання)  

1. Парушев Максим  

2. Івлєва Наталія  

3. Шалуєва Інна  



4. Дух Олеся  

5. Желяскова Анастасія  

6. Лунгу Світлана  

7. Баранова Аліна  

8. Кедік Наталя  

9. Сланіне Алла Олександрівна 

13.40-14.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.00-14.40 

 

Зустріч 4 з роботодавцями та 

випускниками 

Відеоконференція 
 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців, що залучені 

до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП: 

Якименко Тетяна Григорівна -  

очільниця Управління освіти 

Саф’янівської сільської ради, Мінженер 

Олександр Іванович - директор 

Багатянського ЗЗСО, Куликов Андрій 

Васильович -  вчитель фізичної культури 

Матроснянського ЗЗСО. 

Випускники: 

Начева Ольга Іванівна, Радовенчик 

Анастасія Ігорівна, Штирц Юрій 

Юрійович. 

 

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 

 

Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування 

Відеоконференція 
 

 

 

Члени експертної групи;  

представники студентського 

самоврядування (1–2 особи від органу 

студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення 

якості вищої освіти: 

 

2–3 особи від  органу студентського 

самоврядування відповідного 

структурного підрозділу, у якому 

реалізовується ОП:  

1. Ніколаєва Марія – голова 

студентської ради університету; 

2. Кайряк Дар'я – член відділу з якості 

вищої освіти університету; 

3. Тарасенко Вікторія – голова 

студентської ради педагогічного 

факультету; 

4. Желяскова Анастасія – член відділу з 

якості вищої освіти студентської ради 

педагогічного факультету 

 

 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і Члени експертної групи 



підготовка до відкритої зустрічі 

16.00-16.40 Відкрита зустріч 

Відеоконференція (лінк на відкриту 

зустріч заздалегідь публікується на 

сайті ЗВО) 

Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО)    

16.40-17.40 Резервна зустріч (за потребою) Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 

17.40-18.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і 1 дня в цілому, планування 

2 дня 

Члени експертної групи 

День 2- (08.11.2022) 

09.00-09.40 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОП (навчальних аудиторій, 

лабораторій, бібліотеки, спортивних 

залів, гуртожитку) 

Фотозвіт, відеозвіт, документальний 

звіт, відео трансляція або поєднання 

цих форматів. 

Члени експертної групи;  

гарант ОП: Максимчук Борис 

Анатолійович 

керівники підрозділів: 

завідуюча кафедрою – Баштовенко 

Оксана Анатоліївна; 

викладач – Сілаєв Віталій Віталійович; 

директор Центру інноваційних 

технологій – Арнаут Віктор Якимович; 

завідувач бібліотеки – Щетиніна 

Світлана Володимирівна. 

 

09.40-10.00 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 6 із допоміжними 

структурними підрозділами 
Відеоконференція 

Члени експертної групи;  

керівник або представник:  

в.о. начальника 

навчально-методичного відділу – 

Жембровська Валентина Михайлівна; 

начальник відділу кадрів – Омельченко 

Ганна Михайлівна; 

завідувач бібліотеки – Щетиніна 

Світлана Володимирівна; 

керівник педагогічної практики 

університету – Берестецька Олена 

Петрівна; 

директор Центру кар'єрного зростання 

– Стойкова Валентина Пилипівна; 

головний бухгалтер – Максименко 

Ольга Олександрівна. 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

11.00-11.40 Резервна зустріч (за потребою) Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 

11.40-12.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 



12.00-13.00 Обідня перерва  

13.00-13.30 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

13.30-14.10 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

керівник ЗВО;  

гарант ОП та всі бажаючі 

14.10-18.00 Підведення підсумків 2 дня і 

планування 3 дня 

 

Робота з документами 

ЗВО надаються коректні посилання 

та/або файли в модулі запитів в 

системі агентства (рекомендовано) або 

надсилаються на електронну пошту. 

Члени експертної групи 

День 3– (09.11.2022) 

09.00-18.00 «День суджень»– внутрішня зустріч 

експертної групи (робота над звітом). 

 

Робота з документами 

ЗВО надаються коректні посилання 

та/або файли в модулі запитів в 

системі агентства (рекомендовано) або 

надсилаються на електронну пошту. 

Члени експертної групи 

 

 

 

 

 

Керівник експертної групи Є. Павлюк 

 
 
 
 


