
 
 
 
 

 
ПРОГРАМА 

“онлайн-візиту” експертної групи 
 

до УМАНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

 
під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «014 Середня освіта»: 
 

40196 Середня освіта (мова і література (англійська, німецька) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи та 

умови роботи експертної групи в Уманському державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини під час проведення акредитаційної експертизи 
зазначеної вище освітньої програми. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для УДПУ імені Павла Тичини, 
так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за 
згодою як експертної групи, так і УДПУ імені Павла Тичини. 

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. УДПУ імені Павла Тичини на час “онлайн-візиту” експертної групи 

гарантує проведення зустрічей (відеоконференцій). 
2.2. УДПУ імені Павла Тичини забезпечує доступ членів експертної групи до 

мережі Інтернет з метою проведення відеозустрічей. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники УДПУ 
імені Павла Тичини та інші особи. 

2.4. УДПУ імені Павла Тичини забезпечує присутність осіб, визначених у 
розкладі “он-лайн” візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Відео-зустрічі, включені до розкладу “онлайн-візиту”, є закритими. На них 
не можуть бути присутніми особи, які не запрошені на них відповідно до розкладу. 
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2.5. У розкладі “онлайн-візиту” передбачено резервну зустріч, на яку 
експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі 
зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група 
повідомляє про це УДПУ імені Павла Тичини у розумні строки; ЗВО має вжити 
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. УДПУ імені Павла 
Тичини зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 
відповідними освітніми програмами про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.7. УДПУ імені Павла Тичини надає документи та іншу інформацію, 
необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи 
(фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт тощо). 

2.8. Контактною особою від УДПУ імені Павла Тичини з усіх питань, 
пов’язаних з акредитацію освітніх програм, є гарант відповідної освітньої 
програми, вказаної у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться в режимі “он-лайн. 
 

3. РОЗКЛАД РОБОТИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
 

Час Назва заходу Учасники Вид роботи та 
технічного 

забезпечення 
День 1 – (06.10.2021) 

09.00-
09.30 

Організаційна зустріч з 
гарантом ОП  

Члени експертної групи: 
Кривич Марина Леонідівна  
Дьячкова Яна Олегівна 
Марчук Надія Юріївна 
Гарант ОП: 
Гембарук Алла Степанівна  

Відеоконференція 

10.00-
10.40 

Зустріч 1 з керівництвом 
та менеджментом УДПУ 
імені Павла Тичини 

Члени експертної групи 
Ректор університету 
Перший проректор 
Проректор з наукової роботи 
Проректор з гуманітарних питань 
Проректор з міжнародних зв'язків та 
стратегічного розвитку 
Декан факультету іноземних мов 
Координатор з питань акредитації, 
ліцензування та якості освіти 
Гарант ОП 

Відеоконференція 

10.40-
11.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 1, підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00-
12.00 

Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи 
Науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст ОП та 
викладають на цій програмі  

Відеоконференція 

12.00-
13.20 

Підведення підсумків 
зустрічі 2, підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція 
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13.20-
14.00 

Обідня перерва   

14.00-
14.40 

Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП  

Відеоконференція 

14.40-
15.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 3, підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00-
15.40 

Зустріч 4  
з представниками 
студентського 
самоврядування 
 

Члени експертної групи; 
Представники студентського 
самоврядування (1–2 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 факультету 
іноземних мов) 

Відеоконференція 

15.40-
16.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00-
17.00 

Зустріч 5   
із роботодавцями 

Члени експертної групи 
Представники роботодавців, які залучені 
до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП, брали 
безпосередню участь в її розробці, 
викладали за ОП 

Відеоконференція 

17.00-
17.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

День 2 – (07.10.2021) 
09.00- 
10.00 
 

Ознайомлення з 
матеріально-технічною 
базою, що 
використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи 
Гарант ОП 
Відеоекскурсія відповідними спорудами 
УДПУ та ФІМ (навчальні площі, 
лінгафонні кабінети, комп’ютерний клас, 
бібліотека, гуртожитки, спортивні 
майданчики й центри дозвілля, 
майданчики для проведення публічних 
зібрань) з акцентом на конкретних заходах 
забезпечення інклюзивності в спорудах 
ЗВО (ліфти, сходи, місця в бібліотеках, 
аудиторіях)  

Відеоконференція, 
фото/відеозвіт,  
презентації, 
документальний 
звіт 

10.00-
10.20 

Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи Відеоконференція 

10.20-
11.20 

Зустріч 6  
із адміністративним 
персоналом та 
допоміжними 
підрозділами 
 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи 
Координатор з питань акредитації, 
ліцензування та якості освіти 
Заступник декана ФІМ з навчальної роботи 
Начальник навчально-методичного відділу 
Начальник наукового та науково-
технічного розвитку 
Заступник  декана ФІМ з наукової роботи 
Начальник відділу міжнародних зв’язків  
Заступник декана з питань міжнародного 
співробітництва 

Відеоконференція 
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Заступник декана з питань педагогічної 
практики 
Начальник інформаційно-
обчислювального центру 
Заступник декана з впровадження ІКТ 
Секретар приймальної комісії 
Директор бібліотеки 
Представник навчально-методичної ради  
Заступник декана з профорієнтаційної 
роботи 
Головний бухгалтер 
Начальник відділу кадрів 

11.20-
11.40 

Підведення підсумків 
зустрічі 6, підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.40-
12.40 

Зустріч 7  
з випускниками ОП 
 

Члени експертної групи 
Випускники ОП останніх років:  
випускники-роботодавці,  
випускники-аспіранти,  
випускники-члени колективу НПП 

Відеоконференція 

12.40-
13.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

13.00-
13.30 

Обідня перерва 

13.30-
14.00 

Підготовка до резервної 
зустрічі  

Члени експертної групи Відеоконференція 

14.00-
15.00 

Резервна зустріч Члени експертної групи 
Особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч (будуть визначені під час он-лайн 
експертизи) 

Відеоконференція 

15.00-
15.20 

Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.20-
16.20 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу  
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція 
(лінк на відкриту 
зустріч має бути 
опублікованим на 
сайті ЗВО) 

16.20-
16.40 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

16.40-
17.20 

Фінальний брифінг Члени експертної групи 
Ректор університету  
Перший проректор 
Декан факультету іноземних мов 
Гарант ОП 

Відеоконференція  

17.20-
17.30 

Підведення підсумків 
брифінгу 

Члени експертної групи Відеоконференція 

День 3 – (08.10.2021) 
09.00-
18.00 

«День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція, 
чат 
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КОНТАКТНІ ОСОБИ «ОН-ЛАЙН-ВІЗИТУ» 
1.  Керівник групи Кривич Марина Леонідівна 067 933 21 30 krasina_m74@ukr.net 
2.  Експерт Дьячкова Яна Олегівна 050 590 41 74  yanadyachkova@i.ua 
3.  Експерт Марчук Надія Юріївна 097 873 05 04  ndzdmarchuk@gmail.com 
     
4.  Гарант ОП Гембарук Алла Степанівна 093 976 15 12 

095 807 88 42 
a.gembaruk@udpu.edu.ua  

     
5. Фахівець відділу по 

роботі з експертами 
НАЗЯВО 

Людмила Шеверун  063 392 44 71 Lsheverun@naqa.gov.ua 

 


