
 
 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 
за спеціальністю «091 Біологія» освітньої програми «Біологія» 

(ID у ЄДЕБО 31093)  за першим рівнем вищої освіти  
(справа № 134/АС-22) в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини 
(Наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти від 10.02.2022 р. 152 - Е) з 24 по 26 лютого 2022 р. 

 
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. 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– 24 лютого 2022 р. 

0900– 0930 30 хв. 
Організаційна зустріч з гарантом 
ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Красноштан Ігор Васильович 

0930–1010 40 хв. Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

1010–1040 30 хв. 
Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Красноштан Ігор Васильович; 
ректор – Безлюдний Олександр Іванович; 
перший проректор – Гедзик Андрій Миколайович; 
проректор з наукової роботи – Годованюк Тетяна 
Леонідівна; 
проректор з міжнародних зв'язків та стратегічного 
розвитку – Миколайко Володимир Валерійович; 
проректор з гуманітарних питань – Ревнюк Наталія 
Іванівна 
проректор з адміністративно-господарської роботи  
–  Гнатюк Людмила Володимирівна 
декан – Миколайко Валерій Павлович. 

1040–1100 20 хв. 
Підведення підсумків зустрічі 1, 
підготовка до зустрічі 2 
 

Члени експертної групи 

1100-1200 60 хв. 
Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають 
на цій програмі (не більше 10 осіб) 

1200–1230 30 хв. Підведення підсумків зустрічі 2. Члени експертної групи;  
1230–1330 60 хв. Обідня перерва  

1330–1340 10 хв. Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

1340–1420 40 хв. 
Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти (денна форма навчання) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2 здобувачі з кожного року навчання) 

1420–1430 10 хв. 
Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1430–1510 40 хв. 
Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти (заочна форма навчання) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2 здобувачі з кожного року навчання) 

1510–1530 20 хв. Підведення підсумків зустрічі 4 і Члени експертної групи 



підготовка до зустрічі 5 

1530–1630 60 хв. 
Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

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 орану студентського 
самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП) 

1630–1700 30 хв. Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

1700–1730 30 хв. Відкрита зустріч 
Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

1730–1800 30 хв. 
Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

1800–1830 30 хв. Зустріч 6 з роботодавцями 
Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП 

1830–1900 30 хв. Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

День 2 – (25.02.2022) 

0900– 1000 60 хв. 
Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП 

1000– 1030 30 хв. Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

1030– 1115 30 хв. 
Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
координатор з питань акредитації, ліцензування та 
якості освіти – Бабій Інна Володимирівна;  
голова комісії з питань академічної доброчесності – 
Ревнюк Наталія Іванівна; 
начальник навчально-методичного відділу – Денисюк 
Ірина Анатоліївна; 
відповідальний секретар приймальної комісії – Бербец 
Віталій Васильович; 
директор бібліотеки – Григоренко Тетяна Володимирівна 

1115– 1130 15 хв. 
Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

1130– 1215 45 хв. 
Зустріч 8 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
головний бухгалтер – Ареп’єва Олена Вікторівна; 
начальник відділу міжнародних зв'язків – Богуш 
Анастасія Вікторівна; 
психолог університету – Бобриньова Світлана 

https://udpu.edu.ua/navch/team/denysiuk-iryna-anatoliivna
https://udpu.edu.ua/navch/team/denysiuk-iryna-anatoliivna


Володимирівна; 
начальник відділу кадрів – Левченко Олена Сергіївна; 
завідувач відділом обліку та військової підготовки 
студентів – Журба Галина Петрівна 

1215– 1230 15 хв. Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

1230–1330 60 хв. Обідня перерва  

1330–1400 10 хв. Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

1400–1500 60 хв. Резервна зустріч 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1500–1530 30 хв. 
Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

1540–1610 30 хв. Фінальна зустріч 

Члени експертної групи; 
ректор – Безлюдний Олександр Іванович; 
перший проректор – Гедзик Андрій Миколайович; 
декан – Миколайко Валерій Павлович; 
гарант ОП – Красноштан Ігор Васильович. 

День 3– 26 лютого 2022 р. 

0900–1700 8 год. 
«День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


