
ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
від 14 лютого 2022 року № 183-Е 

 

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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 
присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до 
розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі онлайн-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 участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.4. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу 
за відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний 

у відомостях про самооцінювання. 
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно. 

 
  



Розклад роботи експертної групи  

для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку  

за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» (справа № 0153/АС-22)  
у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти»  

(Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти) 
відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

від 14 лютого 2022 року № 183-Е 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 02.03.2022 (середа) 

9.00 – 9.10 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

9.10 – 9.50 Організаційна зустріч з гарантом ОПП Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

Гарант ОПП (Кулішов Володимир Сергійович, к. пед. наук, 

доц.) 

9.50 – 10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00 – 10.40 Зустріч 1 з менеджментом ЗВО 

відеоконференція 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

Гарант ОПП (Кулішов Володимир Сергійович, к. пед. наук, 

доц.). 

Керівництво ЗВО: 

Ректор (Кириченко Микола Олексійович, член-

кореспондент Національної академії наук вищої освіти 

України, доктор філософії). 

Проректор з наукової роботи та цифровізації (Спірін Олег 

Михайлович, д.пед.н., проф.). 

Директор Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Сидоренко Вікторія Вікторівна, д.пед. 

н., проф.). 

Головний бухгалтер Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Гірка Світлана Вікторівна). 



Завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(Грозний Ігор Сергійович, д. екон. н., проф.). 

10.40 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00 – 12.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОПП 

(фото та відео презентація, онлайн трансляція 

основних об’єктів)  

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

Представники ЗВО: 

Гарант ОПП (Кулішов Володимир Сергійович, к. пед. наук, 

доц.). 

Директор Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Сидоренко Вікторія Вікторівна, д.пед. 

н., проф.). 

Начальник відділу цифровізації освітньої діяльності 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(Сташенко Світлана Вікторівна). 

Головний бухгалтер Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Гірка Світлана Вікторівна). 

12.00 – 12.20 Підведення підсумків онлайн огляду 

Робота із документами 

Члени експертної групи 

12.20 – 13.00 Зустріч 2 з академічним персоналом 

відеоконференція 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна).  

Академічний персонал, задіяний у реалізації ОПП: 

Кулішов Володимир Сергійович, к. пед. н., доц., доцент 

кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін. 

Сидоренко Вікторія Вікторівна, д. пед. н., проф., професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Мандрагеля Володимир Андрійович, д. філос. н., проф., 

професор кафедри методики професійної освіти та 

соціально-гуманітарних дисциплін. 



Лукіянчук Алла Миколаївна, к. психол. н., доц., доцент 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Рудич Оксана Олександрівна, к. екон. н., доц., доцент 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Бабченко Наталія Василівна, доктор філософії, ст. викл. 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Говоруха Наталія Олександрівна, доктор філософії, ст. 

викл. кафедри методики професійної освіти та соціально-

гуманітарних дисциплін. 

Горошкова Лідія Анатоліївна, д. екон. н., доц., професор 

кафедри педагогіки, психології та менеджменту. 

Щипська Тетяна Петрівна, ст. викл. кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін. 

 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти за ОП 

заочної форми навчання 

відеоконференція 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

Магістранти, які навчаються на ОПП, представники 

всіх курсів: 

Петрушак Оксана Михайлівна, здобувач першого року 

навчання; 

Борзенкова Валентина Валеріївна, здобувач першого року 

навчання; 

Надточій Оксана Василівна, здобувач першого року 

навчання; 

Ситнік Ірина Леонідівна, здобувач першого року навчання; 

Скрипник Анастасія Олександрівна, здобувач першого 

року навчання; 

Гнатюк Валентина Анатоліївна, здобувач другого року 

навчання; 

Грунтковська Юлія Валеріївна, здобувач другого року 

навчання; 



Лещенко Світлана Володимирівна, здобувач другого року 

навчання; 

Степанюк Олена Миколаївна, здобувач другого року 

навчання. 

14.40 – 15.00 Підведення підсумків зустрічі 3, робота із 

документами, підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.00 – 15.40 Зустріч 4 із адміністративним персоналом 

відеоконференція  

 

 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

 

Керівник або представник структурного підрозділу 

відповідального за: 

 

забезпечення якості освіти – заступник директора з 

навчальної роботи Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Кулішов Володимир Сергійович),  

 

завідувач навчальним відділом Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (Щипська Тетяна 

Петрівна); 

  

наукової роботи – завідувач відділу наукової роботи ДЗВО 

«Університет менеджменту освіти» (Отамась Інна 

Григорівна),  

 

керівник НДР, директор Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (Сидоренко Вікторія 

Вікторівна),  

 

з питань етики та академічної доброчесності, вчений 

секретар Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Лукіянчук Алла Миколаївна); 

 



завідувач практики або відповідальний за практичну 

підготовку на ОПП – завідувач кафедри педагогіки 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (Грозний Ігор Сергійович, д-

р економ. н., проф.),  

 

методист навчального відділу Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (Князєва Марина 

Олексіївна); 

 

відділу міжнародних зв’язків та академічної мобільності - 

директор Центру міжнародного співробітництва та освіти 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (Грицай Світлана 

Юріївна),  

 

секретар Відбіркової комісії Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти (Єрмоленко Андрій 

Борисович, канд. політ. н., доц., завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін); 

 

уповноважений із захисту прав здобувачів освіти у 

Інституті (освітній омбудсмен) (Івашев Євгеній 

Володимирович, канд. юридичних н., доц.); 

 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції (Товба Наталія Володимирівна, провідний 

інспектор з кадрів Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти) 

 

директор Центру мережевих електронних освітніх 

ресурсів та наукометрії (Алейніков Дмитро 

Олександрович) 

15.40 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 



16.00 – 16.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи ; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та 

представників адміністрації ЗВО) 

16.40-18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, робота 

із документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 03.03.2022. (четвер) 

09.00 – 09.10 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09.10 – 09.50 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування відеоконференція 

 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

 

Голова та представники студентського 

самоврядування: 

 

Юрченко Ганна Анатоліївна – голова студентського 

самоврядування Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

 

Баркар Вікторія Іванівна – заступник голови студентського 

самоврядування Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти. 

 

Надточій Оксана Василівна – староста групи ПВШ-21-11-

зМ Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти 

09.50 - 10.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.00 – 10.40 Зустріч 6 із структурними підрозділами, 
допоміжними (сервісними) підрозділами 

відеоконференція  

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

  

Завідувачі кафедр або структурних підрозділів: 



 

Єрмоленко Андрій Борисович – завідувач кафедри методики 

професійної освіти та соціально-гуманітарних дисциплін 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; 

 

Івашев Євгеній Володимирович – завідувач кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; 

 

завідувач практики або відповідальний за практичну 

підготовку на ОПП - завідувач кафедри педагогіки, 

психології та менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти Грозний Ігор Сергійович 

 

Носовська Алла Анатоліївна – завідувач наукової 

бібліотеки Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти; 

  

Харагірло Віра Єгорівна – голова Первинної організації 

профспілки працівників Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти; 

  

Щипська Тетяна Петрівна – завідувач навчальним 

відділом Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти; 

 

Сташенко Світлана Вікторівна – начальник відділу 

цифровізації освітньої діяльності; 

  

Товба Наталія Володимирівна – провідний інспектор з 

кадрів Білоцерківського інституту неперервної професійної 

освіти; 

 



Лукіянчук Алла Миколаївна – вчений секретар 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти; 

 

Гірка Світлана Вікторівна – головний бухгалтер 

Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти. 

10.40 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 6 

 

Члени експертної групи 

 

11.00 – 11.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

11.40 – 12.00 Підведення підсумків резервної зустрічі. Робота 

із документами 

Члени експертної групи 

12.00 – 12.40 Зустріч 7 із ключовими стейкголдерами 

(роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) у режимі 

відеоконференції 

 

 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОПП: 

 

Ковальчук Василь Іванович – завідувач кафедри 

професійної освіти та технологій сільськогосподарського 

виробництва Глухівського НПУ імені Олександра Довженка, 

доктор педагогічних наук, професор; 

 

Клочко Алла Олексіївна – керівник Громадської організації 

«Результативний старт ультраактивного розвитку 

суспільства», доктор психологічних наук, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

 

Горошкова Лідія Анатоліївна – професор кафедри екології 

Національного університету «Києво-могилянська 

академія», академік Академії Економічних наук України, 



вчений секретар секції 22 «Науки про землю» Наукової ради 

МОН України, доктор економічних наук, доцент; 

 

Скиба Юрій Андрійович – заступник директора з наукової 

роботи Інституту вищої освіти НАПН України, доктор 

педагогічних наук, доцент; 

 

Юденкова Олена Петрівна – в.о. директора 

Міжрегіонального вищого професійного училища з 

поліграфії та інформаційних технологій (м. Дніпро), 

кандидат педагогічних наук; 

 

Масліч Світлана Володимирівна – заступник директора з 

навчально-методичної роботи ДПТНЗ «Вінницьке вище 

професійне училище сфери послуг», кандидат педагогічних 

наук; 

 

Баркар Вікторія Іванівна – в.о. директора Державного 

навчального закладу «Білицький професійний ліцей», 

методист Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Донецькій області. 

12.40 – 13.00 Підведення підсумків зустрічі 7. Робота із 

документами 

Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 15.00 Підготовка до фінального брифінгу Члени експертної групи 

15.00 – 15.40  Фінальна зустріч 

відеоконференція 

Члени експертної групи (Гергуль Світлана Миколаївна, 

Власенко Ольга Миколаївна, Назаренко Олександра 

Євгенівна). 

 

Гарант, представник адміністрації ЗВО: 

 



Гарант ОПП (Кулішов Володимир Сергійович, к. пед. наук, 

доц.). 

 

Проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та 

міжнародних зв’язків (Муранова Наталія Петрівна, 

д.пед.н., проф.). 

 

Проректор з наукової роботи та цифровізації (Спірін Олег 

Михайлович, д.пед.н., проф.). 

 

Директор Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти (Сидоренко Вікторія Вікторівна, д.пед. 

н., проф.). 

 

Завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту 

(Грозний Ігор Сергійович, д. екон. н., проф.). 

15.40 - 18.00 Організаційно-дорадчі комунікації Робота із 

документами. 

Члени експертної групи 

День 3 –04.03.2022. (п’ятниця) 

09.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


