
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи  у віддаленому (дистанційному 

режимі) з використанням технічних засобів відеозв’язку освітньо-наукової 
програми «Професійна освіта» (ID у ЄДЕБО 38727)  

за спеціальністю «015 Професійна освіта»  
за третім рівнем вищої освіти (справа № 858/АС-20)  

у Тернопільському національному педагогічному університеті імені 
Володимира Гнатюка 

 

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 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 забезпечує інформування та присутність осіб, визначених у розкладі для 
кожної зустрічі, у погоджений час на відеозв’язку. Зустрічі, включені до програми, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до 
розкладу. 

2.2. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про 
дату, час і посилання на відеоконференцію такої зустрічі. 

2.3. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. За потреби представники ЗВО 
сканують потрібні документи і надсилають їх експертам засобами електронної пошти. 

2.4. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Рекомендована 

кількість 

осіб від ЗВО 

Залучення 

представника 

Тривалість (без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Час 

НА Секре-

таріату 

День 1 – 25.08.2020 

1 Організаційна зустріч 

експертів з гарантом 

ОП 

Члени експертної групи,  

гарант ОП 

+ + 30 хвилин  відеоконференція  09.30-10.00  

2  Зустріч з академічним 

персоналом  

Члени експертної групи,  

науково-педагогічні 

працівники*, наукові 

керівники аспірантів* 

гарант ОП  

+  +  40 хвилин  відеоконференція  10.00-10.40  

3  Підведення підсумків 

зустрічі з 

академічним 

персоналом 

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  10.40-11.00  

4  Зустріч з 

адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи,  

гарант ОП,  

керівництво ЗВО 

+  +  40 хвилин  відеоконференція  11.00-11.40  

5  Підведення підсумків 

зустрічі з 

адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи    20 хвилин відеоконференція  11.40-12.00  

6  Зустріч з 

представниками 

студентського 

самоврядування  

Члени експертної групи,  

3-5 представників 

студентського 

самоврядування*, 3-5 

представники Ради 

молодих вчених* 

+  +  40 хвилин  відеоконференція  12.00-12.40  

7  Підведення підсумків 

зустрічі з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  12.40-13.00  



8 Обідня перерва       13.00-14.00 

9  Зустріч зі 

здобувачами вищої 

освіти  

Члени експертної групи,  

7-9 здобувачів вищої 

освіти різних курсів (по 

1-2 представника з 

кожного курсу, денної і 

заочної форм навчання)*  

+  +  40 хвилин  відеоконференція  14.00-14.40  

10 Підведення підсумків 

зустрічі зі 

здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи    20хвилин  відеоконференція  14.40-15.00  

11  Зустріч із 

керівниками 

структурних 

підрозділів, 

допоміжних 

(сервісних) 

підрозділів  

Члени експертної групи;  

- завідувач 

аспірантурою; 

керівники або 

представники 

структурних підрозділів:  

- відділу забезпечення 

якості освіти; 

- відділу міжнародних 

зв’язків; 

- приймальної 

(відбіркової) комісії;  

- навчального відділу;  

- наукового відділу; 

- бібліотеки. 

+  +  40 хвилин  відеоконференція 15.00-15.40  

12  Підведення підсумків 

зустрічі із 

керівниками 

структурних 

підрозділів, 

допоміжних 

(сервісних) 

підрозділів 

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  15.40-16.00  

13 Відкрита зустріч Члени експертної групи,  

усі бажаючі особи, 

причетні до реалізації 

освітнього процесу чи 

+  +  40 хвилин  відеоконференція  16.00-16.40  



наукових досліджень на 

ОП (крім гаранта ОП та 

представників 

адміністрації ЗВО) 

14 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  16.40-17.00  

15 Робота з документами  Члени експертної групи    60 хвилин  надсилаються на 

електронну пошту  

17.00-18.00  

День 2 – 26.08.2020 

16 Організаційна зустріч 

членів експертної 

групи  

Члени експертної групи    30 хвилин  відеоконференція  09.30-10.00  

17 Зустріч із зовнішніми 

стейкхолдерами 

(роботодавцями та 

випускниками) 

Члени експертної групи,  

3-5 представників 

роботодавців * 

5-7 випускників* 

+  +  40 хвилин  відеоконференція  10.00-10.40  

18 Підведення підсумків 

зустрічі із зовнішніми 

стейкхолдерами 

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  10.40-11.00  

19 Ознайомлення з 

матеріальною базою  

Члени експертної групи  

Представники ЗВО*  

+  +  40 хвилин  Комбінований звіт 

(відео трансляція, 

презентація) 

11.00-11.40  

20 Підведення підсумків 

після ознайомлення з 

матеріальною базою 

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  11.40-12.00  

21 Робота з документами Члени експертної групи    60 хвилин  надсилаються на 

електронну пошту  

12.00-13.00  

22 Обідня перерва        13.00-14.00 

23 Резервна зустріч  Члени експертної групи;  

Додатково запрошені 

посадові особи та 

учасники освітнього 

процесу (за потреби) 

+  +  40 хвилин  відеоконференція  14.00-14.40  

24 Підведення підсумків 

резервної зустрічі  

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  14.40-15.00 

25 Підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи   60 хвилин Комбінований з 

використанням 

15.00-16.00 



відеоконференції 

та спільних 

документів 

26 Фінальний брифінг Члени експертної групи,  

керівництво ЗВО;  

гарант ОП 

+  +  40 хвилин  відеоконференція  16.00-16.40  

27 Підведення підсумків 

фінального брифінгу  

Члени експертної групи    20 хвилин  відеоконференція  16.40-17.00  

28 Робота з документами  Члени експертної групи    60 хвилин  надсилаються на 

електронну пошту  

17.00-18.00  

День 3 – 27.08.2020 

29 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи    30 хвилин  відеоконференція  09.30-10.00  

30 Робота з документами  Члени експертної групи     надсилаються на 

електронну пошту 

та/або надаються 

коректні 

посилання  

10.00-18.00  

*За пропозицією ЗВО  
 


