ПРОГРАМА

Виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозв’язку
в Сумському державному університеті
освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування»
(ID у ЄДЕБО 40799) за спеціальністю «072 Фінанси, банківська справа та
страхування» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти
1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи в Сумському державному університеті (далі – СумДУ) під час
проведення дистанційної 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 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 на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку
дистанційного «візиту» експертної групи повинен апробувати електронні ресурси
всіх учасників запланованих онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео
зв'язок із швидкісним достатнім інтернетом, та зробити відповідні налаштування
та інсталяції програми до початку кожної зустрічі. Експертна група та ЗВО до
початку роботи проводять тестову зустріч з метою технічного тестування всіх
необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного
модерування відеоконференцій.
2.2. СумДУ під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому
(дистанційному) режимі (із використанням технічних засобів відеозв’язку)
забезпечує онлайн-участь визначених фокус-груп у зустрічах із експертною
групою (без фізичної присутності у закладі).

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної
групи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на
неї відповідно до розкладу.
2.4. У розкладі дистанційного «візиту» передбачається резервна зустріч, на
яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої
зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи.
Експертна група повідомляє про це СумДУ завчасно в обґрунтовані терміни;
СумДУ має вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь відповідної особи у
резервній зустрічі.
2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч.
СумДУ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за
відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі.
2.6. СумДУ повинен опублікувати на сайті СумДУ та інших своїх
інформаційних майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної
групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн
платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у
вказаний час згідно погодженої програми
2.7. СумДУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від СумДУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію
освітньо-наукової програми, є гарант освітньо-наукової програми
– д.е.н,
професор Школьник Інна Олександрівна.
2.9. Відеозапис усіх 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.

3. Розклад роботи експертної групи

Час
08.45-09.00

09.00-09.30

09.30-10.10

10.10-10.30
10.30-11.10

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 –17.02.2022
Організаційна зустріч експертів
Члени експертної групи – д.е.н., проф. Вовк Вікторія
Яківна, д.е.н., проф. Панухник Олена Віталіївна, Ткач
Катерина Ігорівна.
Організаційна зустріч з гарантом ОНП
Члени експертної групи;
гарант ОНП – д.е.н, проф. Школьник Інна
Олександрівна.
Зустріч 1 з керівництвом ЗВО
Члени експертної групи;
 Т.в.о. ректора – докт. екон. наук, проф. Лєонов Сергій
Вячеславович;
 Проректор з наукової роботи – докт. фіз.-мат. наук,
проф. Чорноус Анатолій Миколайович;
Гарант ОНП – докт. екон. наук, проф. Школьник Інна
Олександрівна.
Директор ННІ бізнесу економіки та менеджменту –
докт. екон. наук, проф. Васильєва Тетяна Анатоліївна
Начальник науково-дослідної частини – канд. фіз.мат. наук, старший науковий співробітник Курбатов
Денис Ігорович
Підведення підсумків зустрічі 1 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП:
(здобувачі 1 курс, денна ф.н.):
Тверезовська Олександра Ігорівна;
Лор Анастасія Костянтинівна;
(здобувачі 2 курс, денна ф.н.):
Літовцева Вероніка Євгенівна;
Биченко Діана Олександрівна;
(здобувачі 3 курс):
Чорна Світлана Вікторівна (денна ф.н.);
Ткаченко Дмитро Олександрович (вечірня ф.н.);

11.10-11.30
11.30 – 12.10

12.10 – 12.30
12.30-13.30
13.30-14.10

Дубіна Олексій Миколайович (заочна ф.н.);
(здобувачі 4 курс, денна ф.н.):
Кононенко Світлана Валеріївна;
Літвіненко Артем Вікторович;
Студент-іноземець – Ачира Канту.
і Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 2
підготовка до зустрічі 3
Зустріч
3
з
науково-педагогічними Члени експертної групи;
працівниками
гарант ОНП – д.е.н, проф. Школьник Інна
Олександрівна;
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо
відповідають за зміст освітньо-наукової програми, а
також викладають на цій програмі:
Артюхов Артем Євгенійович;
Сотник Ірина Миколаївна;
Пахненко Олена Михайлівна;
Боженко Вікторія Володимирна;
Замора Оксана Михайлівна;
Купенко Олена Володимирівна;
наукові керівники здобувачів:
Васильєва Тетяна Анатоліївна;
Д’яконова Ірина Іванівна;
Тютюник Інна Володимирівна;
Височина Аліна Володимирівна;
Самусевич Ярина Валентинівна.
і Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 3
підготовка до зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4 з представниками студентського Члени експертної групи;
самоврядування
Представники студентського самоврядування:
Студентський ректор – Григорьєва Альона Сергіївна;
В.о. студентського директора ННІ бізнесу, економіки
та менеджменту – Колесник Дар’я Євгеніївна;

14.10–14.30
14.30–15.10

15.10– 15.30
15.30-16.10

16.10-16.30
16.30-17.10

Підведення підсумків зустрічі 4
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 з адміністративним персоналом

Підведення підсумків зустрічі
підготовка до відкритої зустрічі
Відкрита зустріч

5

Голова профкому студентів університету – Горленко
Ганна Володимирівна;
Голова студентського профкому інституту –
Пуговкіна Юлія Андріївна;
Голова НТСА СумДУ – Уткіна Марина Сергіївна;
Голова НТСА ННІ БіЕМ – Ус Яна Олександрівна;
Представник студентської агенції співдії якості освіти
– Миненко Сергій Володимирович;
Представник Ради забезпечення якості СумДУ та
Ради забезпечення якості ННЦ ПКВК –
Тверезовська Олександра Ігорівна.
і Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Начальник Центру забезпечення якості вищої освіти –
Люта Ольга Василівна;
Керівник лабораторії виміру якості вищої освіти –
Світайло Ніна Дмитрівна;
Начальник Бюро моніторингу якості вищої освіти –
Дейнека Ольга Валеріївна;
Начальник навчально-методичного відділу –
Криклій Олена Анатоліївна;
Начальник управління міжнародного співробітництва
– Кириченко Костянтин Іванович.
і Члени експертної групи

Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітньо-професійного процесу
(крім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО)
Підведення підсумків відкритої зустрічі і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 із роботодавцями, випускниками, Члени експертної групи;
представниками академічної спільноти
Стейкхолдери, які залучені до здійснення процедур

внутрішнього забезпечення якості ОНП:
Діденко Оксана Миколаївна – д.е.н., директор з
питань роздрібного бізнесу Харківської обласної
дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль»;
Кремень Вікторія Михайлівна – д.е.н., провідний
співробітник Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб;
Резнік Наталія Миколаївна – к.е.н., директор
Сумської обласної дирекції ПАТ «НАСК ОРАНТА»;
Шевченко Наталія Володимирівна – к.е.н., Начальник
управління східного офісу Держаудитслужби в
Сумській області;
Недєльчева Ірина Володимирівна – начальник бюро
відділу
бюджетування
планово-економічного
управління АТ «СМНВО – Інжиніринг».
17.10-17.30
09.30-10.00
10.00-11.00

11.00–11.30
11.30–12.10

Підведення підсумків зустрічі 6
День 2 – 18.02.2022
Організаційна зустріч членів експертної Члени експертної групи
групи
Огляд матеріально-технічної бази, що Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
особа, відповідальна за матеріально-технічну базу
університету;
гарант ОНП – д.е.н, проф. Школьник Інна
Олександрівна;
Робота з документами.
Підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 7
Зустріч
7.
Зустріч
з
допоміжним Члени експертної групи;
персоналом
Директор департаменту по роботі з персоналом та
підготовці науково-педагогічних кадрів – Циганюк
Дмитро Леонідович;
Директор бібліотеки – Крицька Ольга Василівна;
Керівник координаційного центру гуманітарної
політики – Світайло Ніна Дмитрівна;
Начальник навчального відділу з практики та

12.10-12.30
13.30–14.30
14.30–15.10
15.10-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00

10.00–17.00

Підведення підсумків зустрічі 7
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

інтеграційних зв’язків з замовниками кадрів –
Євдокимова Альона Вікторівна;
відповідальний секретар приймальної комісії – Рой
Ігор Олександрович
Начальник юридичного відділу, уповноважений з
питань запобігання та виявлення корупції – Заїка
Наталія Юріївна;
представник психологічної служби СумДУ –
Чернякова Ганна Анатоліївна.
Члени експертної групи

Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі та Члени експертної групи
підготовка до фінальної зустрічі
Члени експертної групи;
Фінальна зустріч
 Т.в.о. ректора – докт. екон. наук, проф. Лєонов Сергій
Вячеславович;
 Проректор з наукової роботи – докт. фіз.-мат. наук,
проф. Чорноус Анатолій Миколайович;
Гарант ОНП – докт. екон. наук, проф. Школьник Інна
Олександрівна;
Директор ННІ бізнесу економіки та менеджменту –
докт. екон. наук, проф. Васильєва Тетяна Анатоліївна.
День 3 – 19.02.2022
«День суджень» – внутрішня зустріч Члени експертної групи
експертної групи

