
ПРОГРАМА 
візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

 із використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «015 Професійна освіта» освітньої програми «Професійна освіта (Технологія виробництва і переробки 

продуктів сільського господарства)»  

(ID у ЄДЕБО 40383) за першим рівнем вищої освіти (справа №  94/АС-22) 

у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка  
у період з 23.02.2022 р. по 25.02.2022 р. 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка (Глухівському НПУ ім. О. 

Довженка), а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Глухівського НПУ ім. О. Довженка, так і для експертної групи. 

Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і Глухівського НПУ ім. О. Довженка. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів 

відеозв’язку. Узгоджена програма відеоконференцій 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. Глухівський НПУ ім. О. Довженка на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі з учасниками фокус груп згідно з 

розкладом для роботи за допомогою програми ZOOM. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 

присутні працівники Глухівського НПУ ім. О. Довженка та інші особи. 

2.3. Глухівський НПУ ім. О. Довженка забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для кожної онлайн зустрічі, 

у погоджений час. Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на 

неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення 

такої онлайн зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це Глухівський НПУ ім. О. 

Довженка у розумні строки; Глухівський НПУ ім. О. Довженка має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

зустрічі. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. Глухівський НПУ ім. О. Довженка зобов’язаний завчасно повідомити усіх 

учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. Глухівський НПУ ім. О. Довженка надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит 

експертної групи. 

2.7. Контактною особою від Глухівського НПУ ім. О. Довженка з усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої програми, є гарант цієї 

програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за допомогою програми ZOOM. Керівник експертної групи 

відповідальний за відео записи усіх зустрічей, які є обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 23.02.2022 (середа) 

9.30 – 9.45 

(15 хвилин) 

Організаційне спілкування з гарантом Члени експертної групи;  

Гарант ОП – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського виробництва 

Опанасенко Віталій Петрович. 

 

9.45 – 10.00 

(15 хвилин) 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00 – 10.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 1  

з керівником та менеджментом ЗВО 

 

 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – кандидат педагогічних наук, старший викладач Опанасенко 

Віталій Петрович. 

Представники адміністрації ЗВО: 

Ректор ЗВО – доктор історичних наук, професор Курок Олександр Іванович; 

перший проректор - кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Галина 

Петрівна; 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків - доктор 

педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна; 

проректор з науково-педагогічної роботи – доктор педагогічних наук, 

доцент Бурчак Станіслав Олександрович; 

декан факультету технологічної і професійної освіти, 

доктор педагогічних наук, доцент Грудинін Борис Олександрович; 

завідувач кафедри професійної освіти і технологій 

сільськогосподарського виробництва – доктор педагогічних наук, 

професор Ковальчук Василь Іванович. 

 

10.40 – 11.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00 – 11.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 2 з академічним персоналом 

ОП  
Члени експертної групи; 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми: 

1. Ковальчук Василь Іванович, доктор педагогічних наук, професор.  

2. Грудинін Борис Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент. 



3. Ігнатенко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

4. Росновський Микола Григорович, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент. 

5. Біліченко Павло Геннадійович, кандидат педагогічних наук, доцент. 

6. Лучкіна Любов Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 

7. Шевель Борис Олександрович, кандидат педагогічних наук, доцент. 

8. Бурчак Станіслав Олександрович, доктор педагогічних наук, доцент. 

9. Литвин Ольга Миколаївна, кандидат педагогічних н аук, доцент. 

10. Опанасенко Віталій Петрович, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач. 

11. Самусь Тетяна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач. 

12. Вовк Богдан Іванович, кандидат педагогічних наук, старший викладач. 

13. Толмачов Володимир Сергійович, кандидат технічних наук, старший 

викладач. 

14. Самілик Валентина Іванівна, кандидат педагогічних наук, старший 

викладач. 

15. Маринченко Євгеній Олегович, доктор філософії, старший викладач. 

16. Рябко Юрій Володимирович, асистент. 

 

 

11.40 – 12.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків  зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.40 

(40 хвилин) 

  

Зустріч 3  

з адміністративним персоналом №1 

 

Члени експертної групи; 

 

Керівники або представники структурних підрозділів: 

Помічник ректора, голова комісії Глухівського НПУ ім. О. Довженка з 

контролю за реалізацією заходів щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби  – Коротич Анатолій Володимирович; 

декан факультету технологічної і професійної освіти – доктор пед. наук, 

доц. Грудинін Борис Олександрович; 

завідувач кафедри професійної освіти і технологій 

сільськогосподарського виробництва – доктор пед. наук, проф. Ковальчук 

Василь Іванович; 

завідувач практиками – Бондаренко Антоніна Павлівна; 

методист наукового відділу – Федорова Людмила Григорівна; 



директор бібліотеки – Печена Анжела Володимирівна; 

керівник навчального відділу – канд. пед. наук Зенченко Тетяна Федорівна.  

 

12.40 – 13.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків  зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП  

Члени експертної групи;  

Здобувачі освіти, які навчаються за ОП (різних років і форм навчання) 

1. Седень Анастасія Ігорівна (1 курс); 

2. Лебедєв Костянтин Сергійович (2 курс); 

3. Гугля Анна Ігорівна (2 курс); 

4. Самусь Денис Володимирович (2 курс); 

5. Дробітько Михайло Олександрович (2 курс); 

6. Муковоз Микола Іванович (2 курс); 

7. Пахомов Володимир Сергійович (3 курс); 

8. Ткаченко Юрій Юрійович (3 курс); 

9. Чмирков Андрій Сергійович (4 курс). 

10. Потапенко Іван Миколайович (4 курс, заочна форма навчання)  

 

14.40 – 15.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00 – 15.40 

(40 хвилин) 

Відкрита зустріч  Всі бажаючі стейкхолдери ОП (крім адміністрації ЗВО і Гаранта ОП) 

 

15.40 – 16.00 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16.00 – 16.40 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 7 

із роботодавцями та рецензентами ОП 

 

Члени експертної групи;  

 

Представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП  

Роботодавці : 

кандидат педагогічних наук, директор НМЦ ПТО в Сумській області, 

Самойленко Наталія Юріївна; 

директор Відокремленого структурного підрозділу «Професійно-



педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка, Ребченко 

Олександр Мефодійович; 

директор ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», Чечель Валерій 

Вікторович; 

кандидат сільськогосподарських наук, викладач ВСП «Глухівський 

агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ», Логінов Андрій 

Михайлович; 

методист Сосницького професійного аграрного ліцею, Степко Ольга 

Миколаївна; 

директор ТОВ «АГРОЗЕМ», Братущак Олег Петрович. 

Рецензенти: 

доктор педагогічних наук, професор кафедри машинознавства і транспорту 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка, Горбатюк Роман Михайлович; 

доктор технічних наук, професор кафедри професійної та технологічної 

освіти і загальної фізики Чернівецького національного університету, Шайко-

Шайковський Олександр Геннадійович; 

директор Державного професійно-технічного навчального закладу 

«Путивльський професійний ліцей», Новобранний Олександр Васильович;  

кандидат педагогічних наук, доцент, викладач Державного навчального 

закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та 

автотранспорту», Ігнатенко Сергій Віталійович. 

 

16.40 – 18.00 

 

Внутрішня зустріч експертів Члени експертної групи 

День 2 – 24.02.2022 (четвер) 

9.00 – 09.30 Підготовка до зустрічей Члени експертної групи 

09.30 – 10.10 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 8  
 

Огляд матеріально-технічної бази, 

використовуваної під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – кандидат педагогічних наук, старший викладач Опанасенко 

Віталій Петрович; 

завідувач кафедри професійної освіти і технологій 

сільськогосподарського виробництва – доктор педагогічних наук, 

професор Ковальчук Василь Іванович; 

помічник ректора, голова комісії Глухівського НПУ ім. О. Довженка з 



контролю за реалізацією заходів щодо запобігання поширенню 

коронавірусної хвороби – Коротич Анатолій Володимирович; 

декан факультету технологічної і професійної освіти – доктор пед. наук, 

доцент Грудинін Борис Олександрович; 

директор бібліотеки – Печена Анжела Володимирівна; 

провідний бібліотекар (провідний фахівець Центру інформаційно-

комунікаційних технологій та дистанційної освіти) Журенко Микита 

Анатолійович. 

 

10.10 – 10.30 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до зустрічі 9 

 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.10 

(40 хвилин) 

 

Зустріч 9  
із представниками  студентського 

самоврядування 

Представники самоврядування: 

Представники профкому студентів та аспірантів або іншого органу 

самоврядування – Матюхіна Дар’я Андріївна; 

голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених – Полякова Анастасія Сергіївна; 

голова ради наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених факультету – Маринченко Інна Віталіївна (з листопада 

2021 року), Вовк Богдан Іванович (до листопада 2021 року); 

студентський ректор – Антюшко Олександр Сергійович; 

заступник студентського ректора - Ворона Поліна Сергіївна; 

голова наукового відділу студентського самоврядування - Сема Поліна 

Сергіївна; 

студентський декан – Бокова Дар’я Петрівна; 

голова студентського наукового товариства факультету – Тимошенко 

Роман Вікторович; 

член ради факультету – Чмирков Андрій Сергійович. 

 

11.10 – 11.30 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків  зустрічі 9 і 

підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи 

11.30 – 12.10 

(40 хвилин) 

Зустріч 10 з адміністративним 

персоналом №2 

Представники: 

Начальник відділу кадрів – Токарик Лідія Борисівна; 

керівник навчального відділу – канд. пед. наук Зенченко Тетяна Федорівна; 



  керівник відділу виховної роботи та молодіжної політики – канд. пед. 

наук Вишник Ольга Олександрівна; 

психологічна служба – практичний психолог Рябко Юрій Володимирович; 

керівник навчально-методичного відділу (забезпечення міжнародної та 

проєктної діяльності) – канд. філ. наук Марєєв Дмитро Анатолійович; 

провідний бібліотекар (провідний фахівець Центру інформаційно-

комунікаційних технологій та дистанційної освіти) Журенко Микита 

Анатолійович; 

центр моніторингу та забезпечення якості освіти, відповідальний 

секретар приймальної комісії – канд. пед. наук Литвинов Андрій 

Сергійович; 

головний бухгалтер - Мазнєва Ніна Олександрівна. 

 

12.10 –12.30 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 10,  

підготовка до зустрічі 11 

Члени експертної групи 

12.30 – 13.30 Обідня перерва  

13.30 – 14.10 

(40 хвилин) 

Зустріч 11 з випускниками ОП 2017 рік 

1. Прилепа Іван Миколайович 

2019 рік 

1. Матвієнко Дмитро Євгенович 

2. Чендакова Лариса Степанівна 

2020 рік 

1. Радчук Микола Вікторович 

2. Шевцов Андрій Олександрович 

3. Гончаров Олександр Михайлович 

4. Нишенко Сергій Валентинович 

2021 рік 

1. Тименко Олександр Олександрович 

2. Тимошенко Роман Вікторович 

3. Рожков Олександр Миколайович 

 

14.10 – 14.30 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків зустрічі 11, 

підготовка до зустрічі 12 

 



14.30 – 15.10 

(40 хвилин) 

Зустріч 12 – резервна зустріч Члени експертної групи; додатково запрошені особи 

15.10 – 16.30 

(80 хвилин) 

Підсумовування зустрічей 12,  

підготовка до фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 

(30 хвилин) 

 

Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

Гарант ОП – кандидат педагогічних наук, старший викладач Опанасенко 

Віталій Петрович; 

завідувач кафедри професійної освіти і технологій 

сільськогосподарського виробництва – доктор педагогічних наук, 

професор Ковальчук Василь Іванович; 

представники адміністрації ЗВО: 

Ректор ЗВО – доктор історичних наук, професор Курок Олександр Іванович; 

перший проректор - кандидат педагогічних наук, доцент Кузнецова Галина 

Петрівна; 

проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків - доктор 

педагогічних наук, доцент Ткаченко Наталія Миколаївна; 

проректор з науково-педагогічної роботи – доктор педагогічних наук, 

доцент Бурчак Станіслав Олександрович; 

декан факультету технологічної і професійної освіти, 

доктор педагогічних наук, доцент Грудинін Борис Олександрович. 

 

17.00 – 18.00 

(60 хвилин) 

Внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 

День 3 – 25.02.2022 (п’ятниця) 

09.00 – 18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 
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