
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі 
із використанням технічних засобів відео зв’язку 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки за другим рівнем вищої освіти 
освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» 

(ID в ЄДБО 35976, справа № 1454/АС-21) 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

у період з 27.09.2021-29.09.2021 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 на час роботи експертної групи забезпечує  онлайн-зустрічі  із 

учасниками фокус груп згідно розкладу за допомогою програми ZOOM. 
2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи 
експертної групи для кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 
особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі роботи 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 ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
і часу проведення такої онлайн-зустрічі. 

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 освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за 
допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та 
після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Онлайн зустріч або інші 

активності 

Учасники Тривалість  (без 

урахування 

налаштування 

технічних засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

День 1 – 27 вересня 2021 р. 

09.00-09.20 Організаційна нарада 

експертної групи. Перевірка 

та налаштування технічних 

засобів відеозв’язку 

   

09.20–09.50 Зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: Беспарточна Олена 

Іванівна, Власенко Ольга Миколаївна, 

Писларь Олександра Олегівна; 

гарант ОП Сойчук Руслана Леонідівна. 

30 хв. Відео- 

конференція 

09.50–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 10 хв.  

10.00-10.40 Зустріч   1   з   керівником   

та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

ректор Постоловський Руслан Михайлович;  

проректор з навчально-виховної роботи 

Петрівський Ярослав Борисович,  

проректор з наукової роботи Дейнега 

Олександр Вікторович;  

проректор з науково-педагогічної роботи, 

навчальної роботи та інформатизації Немеш 

Олена Миколаївна; 

проректор з науково-педагогічної роботи, 

європейської інтеграції та інновацій Пелех 

Юрій Володимирович;  

проректор з навчально-педагогічної, 

соціально- економічної, фінансової та 

адміністративно-господарської діяльності 

Гавриш Володимир Степанович; 

декан педагогічного факультету Сілков 

Валерій Васильович;  

гарант ОП, завідувач кафедри педагогіки 

початкової, інклюзивної та вищої освіти 

Сойчук Руслана Леонідівна.  

40 хв. Відео- 

конференція 

10.40–10.50 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 10 хв.  



10.50–11.30 Зустріч 2 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, завідувач кафедри педагогіки 

початкової, інклюзивної та вищої освіти проф. 

Сойчук Руслана Леонідівна;  

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій 

програмі, викладачі, які керують практикою 

(професори, доценти, викладачі): 

проф. Шевців Зоя Михайлівна, 

доц. Боровець Олена Віталіївна,  

доц. Бричок Світлана Борисівна, 

доц. Гудовсек Оксана Анатоліївна,  

доц. Міщеня Оксана Миколаївна,  

доц. Третяк Оксана Миколаївна,  

доц. Яковишина Тетяна В'ячеславівна.  

40 хв. Відео- 

конференція 

11.30–11.50 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 20 хв.  

11.50-12.30 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 

Члени експертної групи; здобувачі вищої 

освіти, які навчаються на ОП (до 6 осіб 

денної та заочної форм навчання). 

2 курс:  

Рока Анна Сергіївна,  

Онищук Олександра Миколаївна,  

Потапчук Юлія Володимирівна,  

Чайковська Мирослава Віталіївна. 

1 курс: 

Петрович Анастасія Валентинівна.  

40 хв Відео- 

конференція 

12.30-12.40 Підведення підсумків 

зустрічі 3. 

Члени експертної групи 10 хв.  

12.40-13.40 Обідня перерва  60 хв  

13.40-14.20 Зустріч  4  з  

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; представники 

студентського самоврядування (1 особа від 

студентської ради університету, які 

відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості 

вищої освіти; 2 особи від студентської ради 

педагогічного факультету): 

40 хв. Відео- 

конференція 



Голова студентської ради РДГУ – Балащак 

Наталія Іванівна. 

Голова студентського самоврядування 

педагогічного факультету - Панченко Вадим 

Іванович. 

Заступник голови студентського 

самоврядування педагогічного факультету – 

Синиця Юлія Романівна;  

Староста академічної групи, яка навчається за 

ОП – Рока Анна Сергіївна. 

14.20–14.40 Підведення підсумків 

зустрічі, підготовка до 

відкритої зустрічі. 

Члени експертної групи 20 хв.  

14.40–15.20 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

40 хв Відео- 

конференція 

15.20–15.30 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 10 хв.  

15.30–16.10 Зустріч 5 з роботодавцями 

та стейкхолдерами 

Члени експертної групи; випускники; 

представники роботодавців (зокрема, 

представники баз практик здобувачів вищої 

освіти за ОП) та інші стейкхолдери: 

Андрєєва Майя Миколаївна, головний 

спеціаліст відділу професійно-технічної та 

вищої освіти управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації,   

Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

і психології Закарпатського угорського 

інституту ім. Ференца Ракоці ІІ. 

Потапчук Тетяна Володимирівна, доктор 

педагогічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та методики дошкільної і 

спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет ім. В.Стефаника. 

Невмержицька Олена Василівна, доктор 

педагогічних наук, професор кафедри 

загальної педагогіки та дошкільної освіти 

40 хв. Відео- 

конференція 



Дрогобицького державного педагогічного 

університету ім. Івана Франка. 

Чернета Світлана Юріївна, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри соціальної роботи та педагогіки 

вищої школи Волинського національного 

університету ім. Лесі Українки. 

16.10–16.30 Підведення підсумків 

зустрічі 

Члени експертної групи 20 хв.  

16.30–18.00 Підведення підсумків 

першого дня та робота з 

документами 

Члени експертної групи 90 хв.  

День 2 – 28 вересня 2021 р. 

09.00–09.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 20 хв.  

9.20-10.00 Зустріч 6 із 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Заступник начальника навчального відділу 

Кусік Галина Матвіївна. 

Відповідальна за роботу центру якості освіти 

Джеджера Клавдія Віталіївна. 

Начальник навчально-методичного відділу 

(ліцензування та акредитації) Байло Олена 

Анатоліївна. 

Відповідальна особа навчально-наукового 

відділу Хролець Оксана Іванівна. 

Керівник  загального  відділу  Жогло  Оксана 

Василівна. 

Начальник  юридичного  відділу  Костишин 

Віктор Степанович. 

Відповідальний секретар приймальної комісії 

Левчук Василь Васильович. 

40 хв. Відео- 

конференція 

10.00–10.20 Підведення підсумків 

зустрічі 

6 і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 20 хв.  

10.20–11.00 Зустріч 7 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

Керівник  Центру  міжнародних  відносин  та 

роботи з іноземними студентами РДГУ 

Антонюк-Кисіль Павло  Володимирович. 

Начальник відділу інформаційного та 

мережевого забезпечення Садовець  Ольга 

40 хв. Відео- 

конференція 



Федорівна. 

Заступник начальника відділу  кадрів  

Касаткіна Лілія Степанівна. 

Керівник відділу охорони праці, техніки 

безпеки та охорони здоров’я Шелюк 

Олександр Васильович, 

Заступник директора наукової бібліотеки 

РДГУ Семенюк Галина Потапівна, 

Керівник центру «Студентська соціальна 

служба» Рибак Вікторія Аркадіївна. 

11.00–11.20 Підведення підсумків 

зустрічі 7.   Підготовка   до   

наступної зустрічі. 

Члени експертної групи 20 хв.  

11.20-12.00 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 

під час реалізації ОП 

Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 

під час реалізації ОП 

(навчальних аудиторій, 

лабораторій, майстерень, 

бібліотеки, спеціального 

обладнання, ліцензованого 

програмного забезпечення). 

Члени експертної групи; гарант ОП 40 хв. Фото звіт, відео, 

презентація; 

відео- 

конференція 

12.00-12.20 Підведення підсумків 

зустрічі 8. Підготовка до 

резервної зустрічі. 

Члени експертної групи 20 хв.  

12.20-13.00 Резервна зустріч Члени  експертної  групи;  особи,  додатково 

запрошені на резервну групу 

у зустріч 

40 хв. Відео- 

конференція 

13.00-13.20 Підведення підсумків 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 20 хв.  

13.20–14.20 Обідня перерва  60 хв.  

14.20-15.20 Підготовка до фінального 

брифінгу 

Члени експертної групи 60 хв.  

15.20-16.00 Фінальний брифінг Члени експертної групи; ректор  

Постоловський Руслан Михайлович. 

Проректор з навчально-виховної роботи 

Петрівський Ярослав Борисович. 

40 хв. Відео- 

конференція 



Проректор з наукової роботи Дейнега 

Олександр Вікторович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

навчальної роботи та інформатизації Немеш 

Олена Миколаївна. 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

європейської  інтеграції  та  інновацій  Пелех 

Юрій Володимирович.  

Проректор з навчально-педагогічної, 

соціально-економічної, фінансової та 

адміністративно-господарської діяльності 

Гавриш Володимир Степанович. 

Декан педагогічного факультету Сілков 

Валерій Васильович. 

Гарант ОП, завідувач кафедри педагогіки 

початкової, інклюзивної та вищої освіти 

Сойчук Руслана Леонідівна. 

16.00–18.00 Підведення підсумків 

фінального брифінгу та 

другого дня роботи ЕГ. 

Робота з документами. 

Члени експертної групи 120 хв.  

День 3 – 29 вересня 2021 р. 

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи   

 


