ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозв’язку
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
освітньо-професійної програми «Екологія» (ID у ЄДЕБО 31094)
за спеціальністю 101 Екологія
за першим освітнім рівнем вищої освіти бакалавр
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з
використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання
цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – 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. Умови роботи експертної групи
2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної
зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час.
Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до
розкладу експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не
запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням
технічних засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час
проведення такої зустрічі.
2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням
технічних засобів відеозв’язку, на яку експертна група може запросити будь-яких
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.
2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про
самооцінювання.

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних
засобів відеозв’язку Zoom дистанційно.
3. Розклад роботи експертної групи
Час
Зустріч або інші
Учасники
активності
09.04.20212
13.30 – 14.00
(30 хвилин)

10.00–10.40
(40 хвилин)

10.40-11.00
(20 хвилин)
11.00-11.40
(40 хвилин)

11.40-12.00
(20 хвилин)
12.00-13.00
(60 хвилин)

Пробна
Контактна особа з технічного
відеоконференція
персоналу,
(перевірка готовності Члени експертної групи;
учасників,
якості Гарант ОПП Мельник Олександр
звуку,
зображення Васильович
тощо)
з гарантом ОП
День 1 – 12.04.2021 (понеділок)
Зустріч 1
Члени експертної групи;
з
керівником
та Ректор,
менеджментом ЗВО
Безлюдний Олександр Іванович
відеоконференція
Перший проректор,
Гедзик Андрій Миколайович
Проректорка з наукової роботи,
Годованюк Тетяна Володимирівна
Проректорка з гуманітарних питань,
Ревнюк Наталія Іванівна
Проректор з міжнародних зав’язків
та стратегічного розвитку,
Миколайко Володимир Валерійович
Декан природничо-географічного
факультету,
Миколайко Валерій Павлович
Завідувачка кафедри хімії, екології
та методики їх навчання,
Совгіра Світлана Василівна
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 1 і підготовка
до зустрічі 2
Зустріч 2
Члени експертної групи;
з гарантом ОП
Гарант ОП,
відеоконференція
доцент кафедра хімії, екології та
методики їх навчання
Мельник Олександр Васильович
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 2 і підготовка
до зустрічі 3
Зустріч 3
Члени експертної групи;
з
академічним Науково-педагогічні працівники, що
персоналом ОП, окрім безпосередньо відповідають за зміст

гаранта
відеоконференція

13.00-13.20
(20 хвилин)
13.20 – 14.20
14.20-15.20
(60 хвилин)

освітньої програми, а також
викладають на цій програмі (8-10
осіб):
Совгіра Світлана Василівна,
завідувачка кафедри хімії, екології та
методики їх навчання
Мельник Олександр Васильович,
доцент кафедра хімії, екології та
методики їх навчання
Душечкіна Наталія Юріївна,
доцент кафедри хімії, екології та
методики їх навчання
Галушко Сергій Миколайович,
доцент кафедри хімії, екології та
методики їх навчання
Подзерей Роман Вікторович,
викладач кафедри хімії, екології та
методики їх навчання
Вітенко Володимир Анатолійович,
доцент кафедри хімії, екології та
методики їх навчання
Лаврик Олександр Дмитрович,
доцент кафедри географії та методики
її навчання
Нагайчук Олена Валеріївна,
доцент кафедри техніко-технологічних
дисциплін, охорони праці та безпеки
життєдіяльності
Шумаєва Світлана Петрівна,
доцент кафедри практики іноземних
мов
Задорожна Олена Михайлівна,
старший викладач кафедри хімії,
екології та методики їх навчання
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 3 і підготовка
до зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4
Члени експертної групи;
зі здобувачами вищої здобувачі освіти, які навчаються за
освіти
ОПП «Екологія»,
відеоконференція
1 курс навчання
Кучер Лариса Віталіївна;
Водолаз Владислав Володимирович;
Гавронська Софія Вікторівна
2 курс навчання
Павлов Владислав В’ячеславович;

15.20-15.40
(20 хвилин)
15.40-16.20
(40 хвилин)

16.20-16.50
(30 хвилин)
16.50-17.30
(40 хвилин)

Моторний Дмитро Ігорович;
Давидов Василь Володимирович
3 курс навчання
Ляховський Ярослав Генадійович;
Гарнага Анна Василівна;
Діденко Володимир Іванович;
Санду Оксана Олександрівна
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 4 і підготовка
до зустрічі 5
Зустріч 5
Члени експертної групи;
з
представниками Голова студентської ради
студентського
університету,
самоврядування
та Алексеєва Наталія Вікторівна
студентського
Голова студентської ради
наукового товариства природничо-географічного
відеоконференція
факультету,
Котенко Руслана Петрівна
Представники студентської ради
університету,
Сидоренко Наталія Олегівна
Представники студентської ради
природничо-географічного
факультету (зокрема із числа
здобувачів ОПП Екологія,
Кушнір Юлія Олександрівна;
Гарнага Анна Василівна
Представники студентського
наукового товариства університету
та природничо-географічного
факультету (зокрема із числа
здобувачів ОПП Екологія,
Юрченко Наталія Юріївна;
Гордієнко Аліна Ігорівна;
Ляховський Ярослав Генадійович
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 5 і підготовка
до зустрічі 6
Зустріч 6
Члени експертної групи;
із роботодавцями
представники
роботодавців,
що
відеоконференція
залучені до здійснення процедур
внутрішнього забезпечення якості
ОПП Екологія, а також освітнього
процесу,
Моргун Андрій Васильович,
Дослідна
станція
тютюнництва
національного
наукового
центру

17.30-18.00
(30 хвилин)
9.00-10.00
(60 хвилин)

«Інститут землеробства Національної
академії аграрних наук України»
Гусак Анатолій Юрійович,
Державне підприємство «Уманське
лісове господарство»
Дудник Ганна Леонідівна,
Національний
природний
парк
«Кармелюкове Поділля»
Васалатій Артур Валентинович,
Уманське комунальне підприємство
«Комунальник»
Любинський Олександр Іванович,
Кам’янець-Подільський національний
університет імені Івана Огієнка
Петрук Василь Григорович,
Вінницький національний технічний
університет
Хрик Василь Михайлович,
Білоцерківський
національний
аграрний університет
Крижанівський Сергій Іванович,
Іллінецький міжшкільний навчальновиробничий комбінат
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 6
День 2 – 13.04.2021 (вівторок)
Зустріч 7
Члени експертної групи;
Огляд
навчальних Гарант ОПП,
аудиторій,
Мельник Олександр Васильович
матеріально-технічної Проректорка з адміністративнобази,
що господарської роботи,
використовується під Гнатюк Людмила Володимирівна
час реалізації ОПП
Директорка бібліотеки,
відеоконференція
Григоренко Тетяна Володимирівна
Завідувачка кафедри хімії, екології
та методики їх навчання,
Совгіра Світлана Василівна
Завідувачі кафедр, які забезпечують
викладання освітніх компонент із
блоку фундаментальної підготовки
та
блоку
науково-предметної
підготовки,
Красноштан Ігор Васильович,
завідувач кафедри біології та методики
її навчання
Браславська Оксана Володимирівна,
завідувачка кафедри географії та

10.00-10.30
(30 хвилин)

10.30-11.30
(60 хвилин)

методики її навчання
Азізов Талят Нуредінович,
завідувач кафедри технікотехнологічних дисциплін, охорони
праці та безпеки життєдіяльності
Представники навчальних
лабораторій, які забезпечують
проходження практичної підготовки
здобувачів,
Галушко Сергій Миколайович,
доцент кафедри хімії, екології та
методики їх навчання;
Ситник Олексій Іванович,
доцент кафедри географії та методики
її навчання;
Душечкіна Наталія Юріївна,
доцент кафедри хімії, екології та
методики їх навчання
Підведення підсумків Члени експертної групи
огляду матеріальнотехнічної
бази
та
підготовка до зустрічі
8
Зустріч 8
Члени експертної групи;
з
адміністративним Начальник навчально - методичного
персоналом
відділу,
відеоконференція
Денисюк Ірина Анатоліївна
Завідувачка відділу ліцензування,
акредитації та моніторингу якості
освіти,
Лиманюк Ірина Іванівна
Директорка центру забезпечення
функціонування системи управління
якістю освітньої діяльності,
Комарова Зоя Іванівна
Завідувачка відділу професійнокар’єрної
орієнтації
та
доуніверситетської підготовки,
Козій Іванна Василівна
Завідувачка
відділу
науковотехнічного розвитку та європейської
інтеграції,
Логіна Ліна Володимирівна
Представник відділу, що відповідає
за
академічну
мобільність,
співробітник
відділу
наукових
досліджень, інновацій та міжнародного

11.30-12.00
(30 хвилин)

12.00-12.30
(30 хвилин)

12.30-13.00
(30 хвилин)

13.00-14.00
14.00 -14.40
(40 хвилин)

14.40-15.00
(20 хвилин)

співробітництва,
Вознюк Тетяна Сергіївна
Головний бухгалтер,
Ареп’єва Олена Вікторівна
Уповноважена особа з питань
корупції,
Кравченко Роман Михайлович
Керівник
центру
дистанційного
навчання,
Паршуков Сергій Васильович
Відповідальний
за
стажування
студентів та практики,
Гнатюк Оксана Василівна
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі
8
та
підготовка до зустрічі
9
Відкрита зустріч,
Члени експертної групи;
відеоконференція
усі охочі учасники освітнього процесу
(крім гаранта ОПП та представників
адміністрації ЗВО)
Підведення підсумків Члени експертної групи
відкритою зустрічі та
підготовка до зустрічі
9
Обідня перерва
Зустріч 9

Члени експертної групи;
Начальник відділу кадрів,
зі
структурними
Левченко Олена Сергіївна
підрозділами
Відповідальний
секретар
відеоконференція
приймальної комісії університету,
Бербец Віталій Васильович
Особа, відповідальна за політику
дотримання
академічної
доброчесності в університеті,
голова комісії з питань академічної
доброчесності
проректор
з
гуманітарних питань
Ревнюк Наталія Іванівна
Особа, відповідальна за підвищення
кваліфікації НПП,
Денисюк Ірина Анатоліївна
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі
9
та
підготовка до зустрічі
10

15.00-15.30
(30 хвилин)

15.00-16.00
(30 хвилин)
16.00-17.00
(60 хвилин)
17.00-17.30
(30 хвилин)

17.30-18.00
(30 хвилин)
09.00–18.00

Зустріч
10
із Члени експертної групи;
сервісними службами Особа, відповідальна за систему
відеоконференція
інформаційно-освітнього
середовища університету,
Глухінчук Павло Васильович
Начальник центру культури та
дозвілля університету,
Алексеєва Наталія Дмитрівна
Керівник студентської соціальнопсихологічної служби університету,
Гончар Інна Григорівна
Практичний психолог університету,
Бобриньова Світлана Дмитрівна
Підведення підсумків Члени експертної групи
зустрічі 10
Резервна зустріч,
за пропозицією ЕГ
відеоконференція
Фінальна зустріч
Перший проректор,
відеоконференція
Гедзик Андрій Миколайович
Декан природничо-географічного
факультету,
Миколайко Валерій Павлович
Завідувачка кафедри хімії, екології
та методики їх навчання,
Совгіра Світлана Василівна
Гарант ОП, доцент кафедра хімії,
екології та методики їх навчання
Мельник Олександр Васильович
Підведення підсумків Члени експертної групи
фінальної зустрічі
День 3 – 14.04.2021 (середа)
«День суджень» – Члени експертної групи
внутрішня
зустріч
експертної групи

