ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із
використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-професійної програми
«Середня освіта (інформатика)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за
спеціальністю 014 «Середня освіта» Запорізькому національному університеті у
період 01.03.2021 по 03.03.2021 р
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у Запорізькому національному університеті під час проведення акредитаційної
експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (інформатика)» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта», а також умови її
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Запорізького національного
університету, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі
лише за згодою як експертної групи, так і Запорізького національного університету.
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. 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Запорізького
національного університету та інші особи.
2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-візиту для
кожної зустрічі, у погоджений час.
2.4. Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не можуть
бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі 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 Запорізький
національний університет у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.6. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. Запорізький
національний університет зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі.
2.7. Запорізький національний університет надає документи та іншу інформацію,
необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться у формі
відеотрансляції, яку здійснює гарант освітньої програми через технічні засоби відеозв’язку
згідно з розкладом роботи експертної групи.

2.9. Контактною особою від Запорізького національного університету з усіх питань,
пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у
відомостях про самооцінювання.
2.10 Запорізький національний університет 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.
2.11. 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
08:00–08:30
08:30–09:00
09:00–09:20
09:20–10:00

10:00–10:30
10:30–11:30

11:30–12:30
12:30–13:30
13:30–15:00

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – 01 березня 2021 р.
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з гарантом ОП
Члени експертної групи;
гарант ОП
Підготовка до зустрічі 2
Члени експертної групи
Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО
Члени експертної групи;
гарант ОП Пшенична Олена Станіславівна;
ректор Фролов Микола Олександрович
перший
проректор
Бондар
Олександр
Григорович
проректор
з
науково-педагогічної
роботи
Каганов Юрій Олегович;
декан математичного факультету Гоменюк
Сергій Іванович
Підведення підсумків зустрічі 1,2 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 3
Зустріч 3 з академічним персоналом
Члени експертної групи;
гарант ОП – Пшенична Олена Станіславівна;
науково-педагогічні
працівники,
що
безпосередньо відповідають за зміст освітньої
програми, а також викладають на цій програмі
(не більше 10 осіб)
Гребенюк Сергій Миколайович;
Манько Наталія Іванівна-Володимирівна
Матвіїшина Надія Вікторівна;
Решевська Катерина Сергіївна;
Соловйова Тетяна Геннадіївна;
Стєганцева Поліна Георгіївна;
Тітова Ольга Олександрівна;
Турбар Тетяна Володимирівна;
Циммерман Геннадій Анатолійович;
Чернікова Людмила Антонівна
Підведення підсумків зустрічі 3
Члени експертної групи
Обідня перерва
Огляд
матеріально-технічної
бази,
що Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
гарант ОП (онлайн відео із супроводом гаранта

ОП+ відеоролік за наявності)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
(3-4 здобувачів з кожного року навчання, серед
яких ті, які за результатами останньої сесії мають
середній бал 5, 4 та 3 та представники денної і
заочної форм навчання)
здобувачі першого курсу:
Обоянець Марія
Халявка Ярослава
здобувачі другого курсу:
Шпак Максим
Хузинська Вікторія
Ігнатченко Марина
Шкатула Карина
здобувачі третього курсу:
Гостєва Поліна
Фуркалова Катерина
здобувачі четвертого курсу:
Крайній Дмитро
Сташук Іван
Крилова Вікторія
Члени експертної групи
Члени експертної групи

15:00–15:30
15:30–16:30

Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти

16:30–17:00
17:00–18:00

Підведення підсумків зустрічі 4
Робота з документами, наданими за запитом
День 2 – 02 березня 2021 р.
Підготовка до зустрічі 5
Члени експертної групи
Зустріч 5 з роботодавцями
Члени
експертної
групи;
представники
роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП
Швець Юлій Олександрович – завідувач
кафедри інформатичної та технологічної освіти
КЗ
«Запорізький
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти»;
Долгорукий Павло Юрійович – консультант КУ
«Центр професійного розвитку педагогічних
працівників» Запорізької міської ради;
Ушатий Володимир Миколайович – заступник
директора з навчальної роботи КЗ «Запорізька

08:30–09:00
09:00–10:00

10:00–10:30
10:30–11:30

11:30–12:00
12:00–12:30

12:30–13:30

спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
«Козацький ліцей»;
Циммерман Олена Володимирівна – вчитель
інформатики Запорізького багатопрофільного
ліцею №62;
Ткаченко
Тетяна
Віталіївна
–
вчитель
інформатики Запорізького технічного ліцею;
Юрійчук
Юрій
Васильович
–
вчитель
інформатики Курахівський заклад загальної
середньої освіти І-ІІ ступенів №3
Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 6
Зустріч 6 із представниками студентського Члени експертної групи;
самоврядування
представники студентського самоврядування (2–
3 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.
Голова студентської ради ЗНУ Гуков Єгор
Заступник голови студентської ради ЗНУ
Герасименко Анастасія
Голова
студентської
ради
математичного
факультету Киян Анастасія
Голова наукового сектору студентської ради
математичного факультету Спаська Аліна
Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 7
Зустріч 7 із адміністративним персоналом
Члени експертної групи;
Начальник відділу моніторингу якості освіти і
ліцензування Томченко Марина Анатоліївна
Директор наукової бібліотеки Чала Ніна
Миколаївна
Керівник навчального відділу Горлач Валентина
Вікторівна
Відповідальний секретар приймальної комісії
Спиця Оксана Геннадіївна
Відкрита зустріч
Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)
Відеокоференція (лінк на відкриту зустріч
заздалегідь публікується на сайті Запорізького
національного університету)
13:30–14:30
14:30–15:00

15:00–15:15
15:15–15:45
15:45–16:00
16:00-17:00

17:00–18:00
09:00–17:30

Обідня перерва
Зустріч 8 із допоміжними
структурними підрозділами

(сервісними) Члени експертної групи;
Заступник начальника відділу кадрів Драєвська
Яна Миколаївна
Головний бухгалтер Арістова Оксана Вікторівна
Начальник відділу виховної роботи Кондратенко
Світлана Вікторівна
Практичний психолог ЗНУ Марті Ірина
Вадимівна
Заступниця декана математичного факультету з
навчальної роботи Спиця Оксана Геннадіївна
Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до Члени експертної групи
резервної зустрічі
Резервна зустріч
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі і Члени експертної групи
підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч
Члени експертної групи;
гарант ОП Пшенична Олена Станіславівна;
ректор Фролов Микола Олександрович
перший
проректор
Бондар
Олександр
Григорович
проректор
з
науково-педагогічної
роботи
Каганов Юрій Олегович;
декан математичного факультету Гоменюк
Сергій Іванович
Робота з документами, наданими за запитом
Члени експертної групи
День 3 – 03 березня 2021 р.
«День суджень» – внутрішня зустріч Члени експертної групи
експертної групи

Керівник експертної групи

Н.О. Кушнір

