
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у Сумському державному університеті у період з 06. 02. 

2023 до 08.02.2023 рр. освітньої програми «Історія» (ID у ЄДЕБО 

31885) спеціальністю 032 Історія та археологія за першим рівнем 

вищої освіти 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи в закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми із використанням технічних 

засобів відеозв’язку, 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 заходів 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без 

фізичної присутності експертів у закладі (платформою для проведення 

відеоконференцій є «Zoom»). 

2.2. ЗВО забезпечує у визначений розкладом роботи експертної групи 

час доступність для відеоконференцій осіб, з якими заплановані зустрічі. 

Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 



 

 

2.3. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників зустрічей та правильної інсталяції програмного 

забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має 

повідомити учасникам про потребу відеозв’язку. 

2.4. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно опублікувати на офіційному веб-сайті інформацію про заплановану 

відкриту зустріч з експертною групою, вказавши посилання на 

відеоконференцію, її дату та час проведення. 

2.5. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться за 

допомогою фото, відео, а також онлайн трансляцій, які здійснюються через 

технічні засоби відеозв’язку згідно з розкладом роботи експертної групи. 

2.6. Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову 

зустріч або зустрічі з метою технічного тестування всіх необхідних 

налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного модерування 

відеоконференцій. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з 

акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у 

відомостях про самооцінювання. 

2.9. Відеозапис всіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл 

відеозапису є конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім 

особам і призначений для підтвердження факту проведення експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку. 

 

 



 

 

Розклад роботи експертної групи 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День І (06.02.2023) 

 

09:00-09:30 
Організаційна зустріч 1 з гарантом 

ОП у режимі відеоконференції 
- члени експертної 

групи: 

Миколенко Дмитро 

Валерійович; Салата Оксана 

Олексіївна;  

Баран Катерина Миколаївна 

- гарант ОП Дегтярьов 

Сергій Іванович  
09:30-10:00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи. 

 

 

 

10:00-10:30 

Зустріч 2 з керівництвом Сумського 

державного університету, в якому 

реалізується ОП, у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП Дегтярьов 

Сергій Іванович; 

-  Перший проректор 

Лєонов Сергій Вячеславович; 

- Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Школьник Інна 

Олександрівна; 

- Перший заступник 

директора ННІ права - 

Стогова Ольга Володимирівна 

10:30-11:00 Підведення підсумків зустрічі 2 

і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 

 

11:00-11:40 

Зустріч 3 з науково- педагогічним 

персоналом у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- науково-педагогічні 

працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст 

освітньої програми, а також 

викладають на цій освітній 

програмі (С.Дегтярьов, 

В.Власенко, А.Зякун, 

А.Гончаренко, В.Нестеренко, 

Н.Лобко, В.Король, 

А.Костенко, В.Завгородня, 

А.Черниш, Н.Мальована) 

11:40-12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 

та підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

12.00-13.00 Обідня перерва  

 

13:00-13:40 
Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти за ОП 

«Історія» в режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- здобувачі вищої освіти, 

які навчаються на ОП (не 

менше 1 здобувачів з кожного 

року навчання, представники 

очної і заочної форми 

навчання  

- 1 курс – 1-3; 



 

 

- 2 курс- 1-3; 

- 3 курс – 1-2; 

- 4 курс – 2-4. 

 

13:40-14:00 

Оформлення результатів зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

14:00-14:40 Зустріч 5 з представниками 

студентського (громадського) 

самоврядування у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

 

В. о. студентського ректора 

(Анастасія Василевська);  

Студентський директор ННІ 

права (член Вченої ради ННІ 

права та Вченої ради СумДУ, 

Ради з якості ННІ права та 

Ради з якості СумДУ) (Інна 

Тверезовська); 

Голова профкому студентів 

університету (Ганна 

Горленко); 

В.о. голови профспілкової 

організації студентів ННІ 

права (Марія Сіра)  
Голова НТСА СумДУ 

(Марина Уткіна);  

Голова НТСА ННІ права  

(Аліна Стеблянко); 

 

14:40-15:00 

Оформлення результатів зустрічі 5 та 

підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

15:00-15:40 Зустріч 6 із гарантом ОП у 

режимі відеоконференції 
- члени експертної групи; 

- гарант ОП  

 

15:40-16:00 

Оформлення результатів зустрічей 5 і 

6 та підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

 

 

 

16:00-16:40 

Зустріч 7 із стейкхолдерами 

(роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- представники 

стейкхолдерів (не менше 3-х 

осіб): директор ДАСО 

Ю.О.Олійник, директор КУ 

СОКМ В.С.Терентьєв, 

головний зберігач фондів КУ 

СОКМ Ж.В.Клочко, вчитель 

ЗЗСО №21 СМР М.Півень, 

професор кафедри історії 

України ЖДУ імені Івана 

Франка, д.і.н. 

С.В.Стельникович, завідувач 

кафедри історії України 

Дрогобицького ДПУ імені 

Івана Франка, д.і.н. 

В.І.Ільницький, голова комісії 

з питань освіти і науки 



 

 

громадської ради при 

Сумській ОДА, д.філос.н. 

А.Є.Лебідь 

16:40-17:00 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

першого дня роботи 

Члени експертної групи. 

День ІІ (07.02.2023) 

 

 

09:00-09:40 

Огляд аудиторного фонду та 

матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(онлайн-огляд, фото і відео) 

- члени експертної групи; 

- член робочої групи ОНП,  

-  гарант ОП Дегтярьов 

Сергій Іванович 

09:40-10:00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи. 

 

 

 

 

10:00-10:40 

Зустріч 8 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- Начальник центру 

забезпечення якості вищої 

освіти (Люта Ольга 

Василівна); 

- Начальник управління 

міжнародного 

співробітництва (Кириченко 

Костянтин Іванович); 

- Директор бібліотеки 

(Крицька Ольга Василівна);  

- представник психологічної 

служби (Данілова Дар'я 

Едуардівна); 

- Відповідальний 
секретар приймальної комісії 
(Рой Ігор Олександрович); 

- керівниця 

Координаційного центру 

гуманітарної політики – 

Світайло Ніна Дмитрівна. 
10:40-11:00 Обговорення результатів 

зустрічі 8 та підготовка до 9-ої зустрічі 

Члени експертної групи 

 

 

11:00-11:40 

Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом у режимі 

відеоконференції  

- члени експертної групи; 

- Начальник 

навчального відділу (Чорток 

Юлія Володимирівна); 

- Начальник навчально-

методичного відділу 

(Криклій Олена Анатоліївна); 

- Заступник директора 

ННІ права з навчально-

методичної роботи (Стогова 

Ольга Володимирівна); 

- Начальник 
навчального відділу з 
практики та інтеграційних 
зв’язків з замовниками 

https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/mQ6HvGKS
https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/mQ6HvGKS
https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/piXxJDHY
https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/piXxJDHY
https://cabinet.sumdu.edu.ua/person/card/Q6tHBlly


 

 

кадрів (Євдокимова Альона 

Вікторівна); 

- Начальник 

департаменту по роботі з 

персоналом та підготовці 

науково-педагогічних кадрів 

(Циганюк Дмитро 

Леонідович); 

- головна бухгалтерка –  
Барикіна Ніна Іванівна 

- Керівник групи 

сприяння академічній 

доброчесності (Артюхов 

Артем Євгенович); 

 

11:40-12:00 

Підведення підсумків зустрічі 9, 

оформлення результатів 

Члени експертної групи. 

12:00-13:00 Обідня перерва  

 

13:00-13:40 
Відкрита зустріч із охочими у режимі 

відеоконференції 

 

члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації 

ЗВО). 

13:40-14.00 Підведення підсумків зустрічі  Члени експертної групи. 

14:00-14:40 Робота з документами члени експертної групи 

14:40-15:20 Резервна зустріч члени експертної групи 

15:20-15:40 Підведення підсумків зустрічі, 

оформлення результатів 
- Члени експертної групи. 

15:40-16.20 Фінальна зустріч - члени експертної групи; 

- гарант ОП – Дегтярьов 

Сергій Іванович; 

- Перший проректор 

Лєонов Сергій Вячеславович; 

- Проректор з науково-

педагогічної роботи 

Школьник Інна 

Олександрівна 

- Перший заступник 

директора ННІ права - 

Стогова Ольга 

Володимирівна 

День ІІІ (08.02.2023) 

09.00-16.00 «День суджень» внутрішня зустріч членів 

експертної групи. 
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