
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 

Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка у період з 17.02.2021 по 19.02.2021 року освітньої 

програми «Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)»  

(ID у ЄДЕБО 17352, процедура №1750) за спеціальністю 015 Професійна освіта 

 (за спеціалізаціями) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  

(справа №166/АС-21) 

 

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 для проведення акредитаційної експертизи із використанням 

технічних засобів відеозв'язку  
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – 17.02.2021 (середа) 

09.00‒09.15 

(15 хвилин) 

Он-лайн зустріч з 

гарантом ОП 

Члени експертної групи, 

гарант програми ‒ Абрамова Оксана Віталіївна, к.пед.н., доцентка, 

представник секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

09.15‒09.30 

(15 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічі 1 

 

Члени експертної групи 

09.30–10.00 

(30 хвилин) 

Зустріч 1 з 

адміністрацією 

ЗВО 

Члени експертної групи; 

1. Семенюк Олег Анатолійович – в.о. ректора університету, доктор філологічних наук, 

професор; 

2. Клоц Євген Олександрович ‒ проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат хімічних 

наук; 

3. Михида Сергій Павлович ‒ проректор з наукової роботи, професор, доктор філологічних 

наук; 

4. Карабут Артем Анатолійович ‒ проректор з адміністративно-господарської роботи; 

5. Ріжняк Ренат Ярославович ‒ декан фізико-математичного факультету, доктор історичних 

наук; 

6. Садовий Микола Ілліч – завідуючий кафедри ТМТПОПБЖ, доктор педагогічних наук; 

7. Абрамова Оксана Віталіївна – гарант ОП, кандидат педагогічних наук; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

10.00‒10.30 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

1, підготовка до 

зустрічі 2 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

10.30‒11.10 

(40 хвилин) 

Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

Абрамова Оксана Віталіївна ‒гарант ОП; 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми 

«Професійна освіта (ТВЛП)», а також викладають за цією програмою:  

1. Вовкотруб Віктор Павлович ‒ д.пед.н., професор кафедри фізики та методики її 

викладання (Фізика (за професійним спрямуванням)); 

2. Пуляк Ольга Василівна ‒ к.пед.н., доцентка кафедри ТМТПОПБЖ (Управління 

персоналом); 

3. Куценко Тетяна Володимирівна ‒ старший викладач кафедри ТМТПОПБЖ 

(Матеріалознавство); 

4. Бохан Юлія Володимирівна ‒ к.хім.н., доцентка кафедри хімії (Хімія (за професійним 

спрямуванням)); 

5. Манойленко Наталія Володимирівна ‒ к.пед.н., доцентка, старший викладач кафедри 

ТМТПОПБЖ (Навчальна (технологічна) практика); 

6. Мироненко Наталя Василівна ‒ к.пед.н., доцентка, старший викладач кафедри 

ТМТПОПБЖ (Навчальна (технологічна) практика), (планується для викладання дисциплін за 

ОП 2020 Основи проєктування швейних виробів / Проєктування швейного виробництва); 

7. Чистякова Людмила Олександрівна ‒ доцентка кафедри ТМТПОПБЖ (Конструювання 

виробів легкої промисловості); 

8. Капітан Тетяна Анатоліївна ‒ к.філол.н, доцентка кафедри лінгводидактики та іноземних 

мов, (Іноземна мова та  Іноземна мова (за професійним спрямуванням);  

9. Кононенко Сергій Олексійович ‒ к.пед.н., доцент кафедри ТМТПОПБЖ (Електротехніка 

та промислова електроніка, Машинознавство (за професійним спрямуванням)); 

10. Шлянчак Світлана Олександрівна ‒ к.пед.н., доцентка кафедри інформатики та 

інформаційних технологій (Основи інформатики та ІКТ); 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

11.10-11.40 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

2, підготовка до 

зустрічі 3 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

11.40-12.20 

(40 хвилин) 

Зустріч 3 зі 

здобувачами 

вищої освіти 

Члени експертної групи; 

здобувачі освіти, які навчаються за ОП: 

1. Малюга Олена Валентинівна (1 курс); 

2. Федорченко Наталія Анатоліївна (1 курс); 

3. Момот Руслана Сергіївна (2 курс); 

4. Меренкова Олександра Сергіївна (2 курс); 

5. Горяєва Анна Віталіївна (3 курс); 

6. Швайка Валерія Романівна (3 курс); 

7. Скляренко Надія Олександрівна (4 курс); 

8. Парфьонова Олександра Віталіївна (4 курс); 

9. Богатиренко Дарина Миколаївна (4 курс); 

10. Погоня Єлизавета Андріївна (4 курс); 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

12.20-12.40 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

3, підготовка до 

зустрічі 4 

 

Члени експертної групи 

12.40-13.40 Перерва 

 

 

13.40-14.20 

(40 хвилин) 

Зустріч 4 із 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (голова, заступники тощо): 

1. Кісенко Олексій Сергійович – в.о. голови Студентської ради університету/cтудентський             

директор юридичної клініки; 

2. Мельник Олександр Олександрович – голова Студентської ради факультету; 

3. Самосьєв Олександр Сергійович – голова профспілкового комітету студентів; 

4. Чернецька Анастасія Миколаївна – голова студентського наукового товариства 

університету (Соціальний відділ); 

5. Балєлов Микола Юрійович ‒ голова Студентської ради гуртожитку № 3; 

6. Меренкова Олександра Сергіївна – заступник голови Студентської ради факультету; 

7. Козлова Світлана Владиславівна – інформаційний відділ Студентської ради факультету; 

8. П'ятигора Марія Валеріївна ‒ культорг факультету (культурно-масовий відділ  

Студентської ради); 

9. Стасик Валентин Сергійович ‒ в.о. профорга факультету 

 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

14.20-14.50 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

4, підготовка до 

зустрічі 5 

 

 

14.50-15.30 

(40 хвилин) 

Зустріч 5 із 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 

1. Полудень Світлана Євгеніївна – начальник відділу кадрів;  

2. Гурова Оксана Миколаївна – практичний психолог психологічної служби; 

3. Окопник Олена Миколаївна – уповноважений з питань корупції; 

4. Маловик Вікторія Анатоліївна – методист сектору акредитації та ліцензування 

навчально-методичного відділу; 

5. Корнійченко Анастасія Олександрівна – керівник юридичної клініки; 

6. Манойлова Ольга Миколаївна ‒ редактор редакційно-видавничого відділу; 

7. Шульга Ольга Анатоліївна – директор бібліотеки; 

8. Найдьонова Галина Георгіївна ‒ завідувач педагогічною практикою; 

9. Болілий Василь Олександрович – к.фіз.-мат.н., доцент кафедри інформатики та 

інформаційних технологій (відповідальний за питання інформатизації університету; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

15.30-16.00 

(30 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

5, підготовка до 

зустрічі 6 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

16.00-16.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 6 із 

роботодавцями 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

1. Снєжко Людмила Олексіївна – директорка ДЗП(ПТ)О «Кропивницький професійний 

ліцей сфери послуг та торгівлі», членкиня групи забезпечення; 

2. Алексєєвец Вікторія Саввична – заступник директорки ДЗП (ПТ)О «Кропивницький 

професійний ліцей сфери послуг та торгівлі»; 

3. Шолудько Алла Петрівна – директорка навчально-методичного кабінету професійно-

технічної освіти у Кіровоградській області; 

4. Таборанський Володимир Петрович – заступник директора департаменту освіти і науки 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

5. Єфіменко Світлана Миколаївна – к.пед.н., старший викладач кафедри педагогіки, 

психології і корекційної освіти комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»; 

6. Москаленко Наталія Євгенівна – директор ТОВ «ДРИМ ОТТЕ»; 

7. Ковальов Микола Миколайович – директор ТОзВ «Куртаж»; 

8. Чижик Інна Борисівна – керівник швейного виробництва «Мрія Є»; 

9. Дробін Андрій Анатолійович – к.пед.н., методист науково-методичної лабораторії 

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського»; 

10. Левочко Володимир Борисович – завідувач відділом профтехосвіти департаменту 

Кіровоградської обласної державної адміністрації; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

16.40-17.00 

(20 хвилин 

Підведення 

підсумків зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

 

17.00-17.30 

(30 хвилин 

Внутрішня 

зустріч експертів 

Члени експертної групи 

 

 

День 2 – 18.02.2021 (четвер) 

09.00-09.30 

(30 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічей 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

09.30-11.00 

(1 год  

30 хвилин) 

Огляд навчальних 

приміщень, 

матеріально-

технічної бази, які 

використовують 

під час реалізації 

ОП 

Члени експертної групи;  

1. Абрамова Оксана Віталіївна – гарант ОП; 

2. Щербула Ольга Володимирівна ‒ завідувачка швейною майстернею (Основи САПР – 

САПР «Грація»); 

3. Хріненко Тетяна Вікторівна ‒ завідувачка швейною майстернею; 

4. Куценко Тетяна Володимирівна ‒ старший викладач (практичні заняття у швейних 

майстернях); 

5. Балєлов Микола Юрійович ‒ голова студентської ради гуртожитку №3; 

6. Марченко Віта Вікторівна ‒ завідувачка лабораторіями електротехніки, технічної 

механіки, радіоелектроніки; 

7. Мітяй Владислав В’ячеславович ‒ старший лаборант лабораторії технічних засобів 

навчання; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

11.00-11.20 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків огляду 

МТБ і підготовка 

до зустрічі 7 

 

Члени експертної групи 

11.20-12.00 

(40 хвилин) 

Зустріч 7 з 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

1. Клоц Євген Олександрович ‒ проректор з науково-педагогічної роботи (застосування 

дистанційних технологій навчання; порядок супроводу, надання допомоги особам з 

інвалідністю; врегулювання трудових спорів і т.д.); 

2. Михида Сергій Павлович ‒ проректор з наукової роботи (академічна доброчесність); 

3. Крижанівська Ольга Іванівна – керівник сектору внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти навчально-методичного відділу; 

4. Горська Олена Олександрівна – голова профкому університету; 

5. Ватульова Антоніна Леонідівна – головний бухгалтер університету; 

6. Харченко Сергій Петрович ‒ завідувач навчально-методичного відділу (робота зі 

здобувачами ЗВО); 

7. Степаненко Алла В’ячеславівна – начальник відділу міжнародних зв’язків 

(міжнародного центру); 

8. Вдовенко Вікторія Віталіївна – відповідальний секретар приймальної комісії (2020 р.); 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

12.00-12.20 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

7, підготовка до 

зустрічі 8 

 

Члени експертної групи 

12.20-13.00 

(40 хвилин) 

Зустріч 8 

Відкрита зустріч 

Члени експертної групи; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;  

усі охочі стейкхолдери ОП, хто був технічно не спроможний відвідати попередні зустрічі 

 

13.00-13.15 

(15 хвилин) 

Підведення 

підсумків зустрічі 

8 

 

Члени експертної групи 

13.15-14.15 Перерва 

 

 

14.15-14.30 

(15 хвилин) 

Підготовка до 

резервної зустрічі  

 

 

14.30-15.10 

(40 хвилин) 

Резервна зустріч Члени експертної групи; 

додатково запрошені особи: 

Карабут Артем Анатолійович ‒ проректор з адміністративно-господарської роботи;  

Абашев Рашид Равілович – фахівець першої категорії з питань цивільного захисту (посадова 

особа з питань ЦЗ) 

 

15.10-15.30 

(20 хвилин) 

Підведення 

підсумків 

резервної зустрічі  

 

 

15.30-16.30 

(60 хвилин) 

Робота з 

документами 

 

Члени експертної групи 

16.30-16.50 

(20 хвилин) 

Підготовка до 

фінального 

брифінгу 

 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

16.50-17.30 

(40 хвилин) 

Фінальний 

брифінг 

Члени експертної групи; 

1. Семенюк Олег Анатолійович – в.о. ректора університету, доктор філологічних наук, 

професор; 

2. Клоц Євген Олександрович ‒ проректор з науково-педагогічної роботи, кандидат 

хімічних наук; 

3. Михида Сергій Павлович ‒ проректор з наукової роботи, професор, доктор філологічних 

наук; 

4. Карабут Артем Анатолійович ‒ проректор з адміністративно-господарської роботи; 

5. Ріжняк Ренат Ярославович ‒ декан фізико-математичного факультету, доктор 

історичних наук; 

6. Садовий Микола Ілліч – завідуючий кафедри ТМТПОПБЖ, доктор педагогічних наук; 

7. Абрамова Оксана Віталіївна – гарант ОП, кандидат педагогічних наук; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

 

17.30-18.00 

(30 хвилин 

Внутрішня 

зустріч експертів 

 

Члени експертної групи 

День 3 – 19.02.2021 (п’ятниця) 

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

 

Члени експертної групи 

 


