
ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОПП «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти»  
та  

ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»  
другого рівня вищої освіти 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  
 

в Національному авіаційному університеті  
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

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

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх 

етапів онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі 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 ЗВО у розумні строки; ЗВО 
має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної особи у резервній 
зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої 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 акредитацією освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку. 

 
  



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
ОПП «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти»  

та  
ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті»  

другого рівня вищої освіти 
за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки  

 
в Національному авіаційному університеті  

 
у період 29.10.2020-31.10.2020 р. 

 
Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1. 29.10.2020 р. 

09:00 – 

09:20 

Організаційна 

нарада 

експертної групи. 

Перевірка та 

налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку  

• Члени експертної групи; 

• члени Національного агентства/співробітники секретаріату; 

• гарант ОП: Фендьо Олена Миколаївна 

09:20 – 

10:00 

Організаційна 

зустріч 1 з 

гарантом ОПП 

«Інформаційно-

комунікаційні 
технології в 

освіті» 

• члени експертної групи:  

Семеніхіна Олена Володимирівна 

Сопівник Ірина Віталіївна    

Лісова Тетяна Володимирівна    

Хруцька Олена Валеріївна  
 

• гарант ОП: Фендьо Олена Миколаївна 

10:00 – 

10:15 

Підготовка до 

зустрічі 1 

Члени експертної групи 

10:15 – 

10:55 

Зустріч 2 з 

керівником та 

менеджментом 

ЗВО 

• члени експертної групи; 

• керівник ЗВО: в.о. Хращевський Рімвідас Вілімович 

• гаранти ОПП:  

Фендьо Олена Миколаївна,  

Барановська Лілія Володимирівна 

• проректор з навчальної роботи; 

• проректор з міжнародної діяльності;   

• керівники підрозділів, де реалізуються ОПП:  

• директор Навчально-наукового інституту неперервної освіти: Дейнега 

Ірина Іванівна 

• декан факультету лінгвістики та соціальних комунікацій: Ягодзінський 

Сергій Миколайович 

• завідувачі випускових кафедр:  

Сидорчук Людмила Андріївна;  

Доценко Людмила Василівна.  

10:55 – 

11:10 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 2 і 

підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:10 – 
11:50 

Зустріч 3 з 
академічним 

персоналом ОПП 

«Інформаційно-

комунікаційні 

• Члени експертної групи; 

• гарант ОПП: Фендьо Олена Миколаївна 

• науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

ОПП, а також викладають на цій програмі (не більше 7 осіб): 

1. Сидорчук Людмила Андріївна, професор, д.пед.н; 

2. Войтович Ігор Станіславович, професор, д.пед.н; 



технології в 

освіті» 

3. Сліпухіна Ірина Андріївна, професор, д.пед.н.; 

4. Толочко Світлана Вікторівна, доцент, д.пед.н.; 

5. Касьянова Наталія Віталіївна, професор, д.е.н.; 

6. Коваленко Валентина Володимирівна, доцент, к.пед.н. 

11:50 – 

12:20 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 3 і 

підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12:20 – 

13:20 

Зустріч 4 зі 

здобувачами 
вищої освіти 

ОПП 

«Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

освіті» 

• Члени експертної групи; 

• студенти, які навчаються на ОПП (денна і заочна форма, 1-2 курс, до 10 
осіб порівну для кожного року, з них 2-3 особи, що проживають в 

гуртожитку): 

1. Михайлюк Діана Михайлівна (ІІ курс); 

2. Шаблій Любов Матвіївна (ІІ курс); 

3. Осипчук Тетяна Олександрівна (І курс); 

4. Жмаєва Анастасія Євгенівна (І курс); 

5. Ополонець Олег Павлович (І курс); 

6. Тригуб Роман Андрійович (І курс); 

7. Вікторов Сергій Ілліч (І курс); 

8. Сацький Євгеній Сергійович (І курс). 

13:20 – 

14:00 

Обідня перерва  

14:00– 
14:20 

Підведення 
підсумків 

зустрічі 4, 

підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14:20– 

15:00 

Зустріч 5 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

• Члени експертної групи; 

• Представники студентського самоврядування ЗВО та структурного 

підрозділу, у якому реалізуються ОПП, які відповідають за участь 

здобувачів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти – (до 7 

осіб): 

1. Т.в.о. голови студради НАУ – Істратов Костянтин Миколайович; 

2. Член студради НАУ – Кособоков Данило Олександрович; 

3. Голова студентської ради ФЛСК – Шевченко Ігор Вікторович; 
4. Голова студради ННІНО – Марценюк Анна Петрівна; 

5. Член студради ННІНО – Осипчук Тетяна Олександрівна. 

15:00– 

15:30 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 5 і 

підготовка до 

зустрічі 6 

 

15:30– 

16:10 

Зустріч 6 із 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

• Члени експертної групи; 

• Відповідальний секретар приймальної комісії (або особа, яка знається на 

особливостях вступу на дані ОПП):  

1. Приймальна комісія, ОПП «Інноваційні педагогічні технології в закладах 

вищої технічної освіти» – Кашпіровська Валентина Вікторівна; 

2. Відбіркова комісія, ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології в 
освіті» – Сівашенко Тетяна Володимирівна; 

• начальник відділу моніторингу якості вищої освіти – Гуменюк Тетяна 

Броніславівна; 

• начальник відділу планування, організації та контролю освітнього 

процесу – Невара Лілія Михайлівна;  

• начальник відділу ліцензування та акредитації ОП – Гай Анжела 

Євгенівна; 



• заступник начальника відділу кадрів. 

16:10– 

16:20 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 6 і 

підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16:20– 

17:00 

Зустріч 7 з 

роботодавцями 
• Члени експертної групи; 

• представники роботодавців, що залучені до проєктування, удосконалення 

та здійснення процедури забезпечення якості обох ОПП (до 7 осіб): 

ОПП «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

1. Войтович Ігор Станіславович – завідувач кафедри інформаційно-
комунікаційних технологій та методики викладання інформатики 

Рівненського державного гуманітарного університету, д.пед.н. 

професор;  

2. Попов Олександр Олександрович – старший науковий співробітник 

Національної академії наук України, д.техн.н.; 

3. Ляхоцька Лариса Леонідівна – професор кафедри відкритих освітніх 

систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного вищого 

навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної 

академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук, доцент; 

4. Покотило Юрій Олександрович – співробітник головного управління 

служби безпеки України в м. Києві та Київській області. 

ОПП «Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти» 

5. Плачинда Тетяна Степанівна, Льотна академія Національного 

авіаційного університету; 

6. Рахманов Віталій Олегович, Національний університет оборони імені 

Івана Черняховського; 

7. Ткаченко Богдан Анатолійович, Навчальний центр ТОВ КАВОК ЕЙР 

(вантажні авіаційні перевезення). 

17:00– 

18:00 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

День 2 - 30.10.2020 р. 

08:45–

09:00 

Перевірка та 

налаштування 

технічних засобів 
відеозв’язку 

 

09:00– 

09:40 

Організаційна 

зустріч 8 з 

гарантом ОПП 

«Інноваційні 

педагогічні 

технології в 

закладах вищої 

технічної освіти» 

• Члени експертної групи:  

Семеніхіна Олена Володимирівна 

Сопівник Ірина Віталіївна    

Лісова Тетяна Володимирівна    

Хруцька Олена Валеріївна  

 

• Гарант ОП: Барановська Лілія Володимирівна. 

09:40– 

10:00 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 8 і 

підготовка до 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

10:00 – 
10:40 

Зустріч 9 з 
академічним 

персоналом ОПП 

«Інноваційні 

педагогічні 

технології в 

закладах вищої 

технічної освіти» 

• Члени експертної групи; 

• гарант ОПП: Барановська Лілія Володимирівна  

• науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

ОПП, а також викладають на цій програмі (до 7 осіб) 

1. Семиченко Валентина Анатоліївна, професор, д.псих.н.; 

2. Лузік Ельвіра Василівна, професор, д.пед.н.; 

3. Ковтун Олена Віталіївна, професор, д.пед.н.; 



4. Рахманов Віталій Олегович, доцент, д.пед.н.; 

5. Доценко Людмила Василівна, доцент, к.псих.н.; 

6. Хоменко-Семенова Леся Олексіївна, доцент, к.пед.н.; 

7. Дробот Ольга В’ячеславівна, професор, д.псих.н..  

10:40– 

11:00 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 9  

Члени експертної групи 

11:00 –

12:00 

Зустріч 10 зі 

здобувачами 

вищої освіти 

ОПП 
«Інноваційні 

педагогічні 

технології в 

закладах вищої 

технічної освіти» 

• Члени експертної групи; 

• студенти, які навчаються на ОПП (денна і заочна форма, 1-2 курс, до 10 

осіб порівну з кожного року, з них 2-3 особи, що проживають в 

гуртожитку): 
1. Стеценко Ольга Миколаївна, 1 рік навчання; 

2. Балакін Сергій Геннадійович, 1рік навчання; 

3. Чубата Тетяна Сергіївна, 2 рік навчання; 

4. Бліновська Владислава Сергіївна, 2 рік навчання; 

5. Караульщук Лариса Геннадіївна, 2 рік навчання; 

6. Кунда Вікторія Володимирівна, 2 рік навчання. 
 

У гуртожитку ніхто не проживає. 
 

12-00 – 

12-200 

Підведення 

підсумків 
зустрічі 10 

 

12:20– 

13:00 

Огляд 

(використовуючи 

відео 

трансляцію) та 

обговорення 

питань стану 

матеріально-

технічної бази, 

що 

використовуєтьс

я під час 
реалізації ОПП  

• Члени експертної групи; 

• гаранти ОПП: 

Фендьо Олена Миколаївна;  

Барановська Лілія Володимирівна 

• директор бібліотеки – Вахнован Вікторія Юріївна; 

• начальник інформаційно-обчислювального центру – Судік Володимир 

Володимирович; 

• завідувач кафедри іноземної філології – Ковтун Олена Віталіївна; 

• завідувачі випускових кафедр:  

Сидорчук Людмила Андріївна;  

Доценко Людмила Василівна. 

 

Інші особи    

• Рахманов Віталій Олегович – коментуватиме трансляцію (про ОПП 

«Інноваційні педагогічні технології в закладах вищої технічної освіти»). 

• староста групи: Осипчук Тетяна Олександрівна (І курс, ОПП 

«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті») 

13:00-

13:10 

Підведення 

підсумків за 

результатами 
огляду 

матеріальної бази  

 

13:10- 

14:00 

Обідня перерва  

14:00– 

14:40 

Відкрита 

зустріч 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОПП та представників 

адміністрації ЗВО) 

14:40 – 

15:00 

Підведення 

підсумків 

зустрічі 10  

Члени експертної групи 

15:00– 

15:40 

Резервна зустріч • Члени експертної групи; 

• особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:40- 

16:00 

Підведення 

підсумків 

резервної 

зустрічі, 

Члени експертної групи 



підготовка до 

фінальної 

зустрічі  

16:00– 

16:30 

Фінальна 

зустріч 
• Члени експертної групи; 

• керівник ЗВО: в.о. Хращевський Рімвідас Вілімович;  

• гаранти ОПП: 

Фендьо Олена Миколаївна;  
Барановська Лілія Володимирівна. 

День 3 – 31.10.2020 р. 

09:00–

18:00 

«День суджень» 

– внутрішня 

зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


