ПРОГРАМА
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної
експертизи освітньої програми «Менеджмент. Бізнес-адміністрування»
циклу (рівня вищої освіти) «Магістр» у
Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла
Тичини (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми
«Менеджмент. Бізнес-адміністрування» (ID у ЄДЕБО 29600) (далі – ОП) циклу (рівня
вищої освіти) «Магістр», 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.
Призначення онлайн-візиту полягає в уточненні фактів, вказаних у відомостях про
самооцінювання, опитування представників заінтересованих сторін про ОП та діяльність ЗВО
за цією програмою, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої діяльності
за цією програмою із використанням технічних засобів відеозв’язку.
Узгоджена програма візиту 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. Оптимізувати коло осіб, від яких планується отримати відповіді на свої запитання.
Максимально використати сайт ЗВО та матеріали в електронному вигляді.
2.2. Публікація на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках оголошення про
роботу експертної акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру
зустрічі на онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною
групою у вказаний час, згідно погодженої програми.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, крім випадків, коли це погоджено
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
Дозволяється додаткова присутність особи, відповідальної за технічний/організаційний
перебіг зустрічей з боку ЗВО.
2.4. ЗВО забезпечує участь осіб у відеозв’язку, визначених у розкладі візиту для кожної
зустрічі, у погоджений час.
2.5. Підготувати орієнтовний перелік осіб, які можуть бути в доступі для
відеоконференцій (проінформувати запрошених учасників (стейкхолдерів) про дистанційний
формат зустрічі, необхідні підготовчі етапи з їх сторони (інсталяція програми), отримати
облікові записи для обраної платформи (за необхідності, в залежності від обраної платформи
відео зв’язку).
2.6. Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, якості звуку, зображення
тощо) відбудеться 29 жовтня 2020 р. о 8-30. За необхідності експертна група вільно може
планувати додаткові зустрічі з метою технічної апробації з участю експертів та ЗВО.
2.7. ЗВО надає у онлайн-режимі 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту.

3. Розклад роботи експертної групи

День перший –29 жовтня 2020 р.
Час

Зустріч або інші активності

08:30–09:00

Налаштування технічних
засобів відеозв’язку членів
експертної групи із ЗВО
Організаційна зустріч 1 з
гарантом ОП
Підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з керівництвом та
адміністрацією ЗВО

09:00–09:30
09:30–10:00
10:00–10:30

10:30–11:00

11:00–12:00

Учасники відеоконференції
Члени експертної групи, гарант ОП.
Члени експертної групи, гарант ОП.

Члени експертної групи
Члени експертної групи, гарант ОП
в.о. ректора Дудник Олена Володимирівна,
перший проректор Гедзик Андрій Миколайович,
в.о. проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Курмаєв Петро
Юрійович,
проректор з гуманітарних питань Ревнюк Наталія Іванівна,
проректор з адміністративно-господарської роботи Гнатюк Людмила Володимирівна
Підведення підсумків зустрічі з Члени експертної групи.
адміністрацією
ЗВО
та
підготовка
до
зустрічі
з
викладачами
Зустріч 3 з викладацьким Члени експертної групи; гарант ОП; викладачі, які приймають участь у підготовці
складом

на ОП: Подзігун Світлана Миколаївна, Пачева Наталія Олександрівна, Богашко

Олександр Леонідович, Білошкурська Наталія Володимирівна, Гарматюк Олена
Валентинівна, Барвінок Максим Володимирович, Бовкун Ольга Анатоліївна, Ящук Тетяна
Анатоліївна, Каричковський Василь Дмитрович, Бондарук Ігорь Сергійович
12:00–12:30
12:30–13:30
13:30–14:00
14:00–15:00

15:00–15:30

Підведення підсумків зустрічі з
викладацьким складом
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі зі
здобувачами вищої освіти
Зустріч 4
зі здобувачами
вищої освіти

Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи; студенти першого та другого курсів ( Бурдужа Ірина, Брагінець

Тетяна, Ткачук Ліана, Богач Олександр, Паламарчук Віта, Храпач Валерія)

Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи
зі
здобувачами
освіти
і
підготовка
до
зустрічі
з
представниками
органів
студентського самоврядування

15:30–16:30

Зустріч 5 з представниками Члени експертної групи; представники студентського самоврядування (1–2 особи від
органів
студентського органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у
самоврядування
внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського

самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП)
Косуліна Олена, Чумак Анастасія, Бровко Наталія
16:30–17:00

17:00–17:30

17:30–18:00

08:30–09:00

09:00–10:00

10:00–10:30
10:30–11:00

11:00–11:30

Підведення підсумків зустрічі з Члени експертної групи
представниками
органів
студентського самоврядування
та підготовка до зустрічі зі
стейкхолдерами
Зустріч 6 із стейкхолдерами
Члени експертної групи; представники

стейкхолдерів (роботодавців, академічної
спільноти), що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Барилюк Дмитро Юрійович, Красновид Юлія Володимирівна, Омельченко Вадим
Олександрович (Чирва Ольга Григорівна)
Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи
із стейкхолдерами
День другий – 30 жовтня 2020 р.
Налаштування
технічних Члени експертної групи, гарант ОП.
засобів відеозв’язку членів
експертної групи із ЗВО
Зустріч 7 з представниками Члени експертної групи; гарант ОП
ЗВО, які забезпечують огляд директор бібліотеки: Григоренко Тетяна Володимирівна
матеріально-технічної бази, що проректор з адміністративно-господарської роботи Гнатюк Людмила Володимирівна
використовується
під
час
реалізації ОП
Підготовка до зустрічі із Члени експертної групи
адміністративним персоналом
Зустріч 8 із адміністративним Члени експертної групи;
персоналом
директор центру забезпечення функціонування системи управління якістю освітньої
діяльності Комарова Зоя Іванівна
керівник відділ ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти Лиманюк Ірина
Іванівна,
керівник навчально-методичного відділу Денисюк Ірина Анатоліївна,
керівник відділу наукових досліджень, інновацій та міжнародного співробітництва Логіна
Ліна Володимирівна
керівник відділу кадрів Левченко Олена Сергіївна;
головний бухгалтер Ареп’єва Олена Вікторівна;
представник приймальної комісії Бербец Віталій Васильович
Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи
із
адміністративним

11:30–12:00

персоналом і підготовка до
зустрічі із випускниками
Зустріч 9 із випускниками ОП Випускники ОП 5-7 осіб (Юрченко Ганна, Козій Іванна, Бербец Тетяна, Глущенко Іван,

Вовк Таня)
12:00–12:30
12:30–13:30
13:30–14:00
14:00–15:00

Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка
до
відкритої Члени експертної групи
зустрічі
Відкрита зустріч
Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та

представників адміністрації ЗВО).
15:00–15:30
15:30–16:00
16:00–16:30

16:30–17:00

Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи
зустрічі
Резервна зустріч
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної Члени експертної групи
зустрічі,
підготовка
до
фінального брифінгу
Фінальний брифінг
В.о. ректора; члени експертної групи; гарант ОП
в.о. ректора Дудник Олена Володимирівна,
перший проректор Гедзик Андрій Миколайович,
в.о. проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Курмаєв Петро
Юрійович,
проректор з гуманітарних питань Ревнюк Наталія Іванівна,
проректор з адміністративно-господарської роботи Гнатюк Людмила Володимирівна
День третій – 31 жовтня 2020 р.

09:00–
18:00

«День суджень» – внутрішня зустріч членів експертної групи

Члени експертної групи

