
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
онлайн-візиту експертної групи під час проведення  

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми  
«Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)», другий рівень вищої освіти, 

за спеціальністю 014 Середня освіта (спеціалізація 014.05 Біологія та здоров’я 
людини), в Державному вищому навчальному закладі  

«Донбаський державний педагогічний університет»  
з 27. 09. 2021 по 29. 09. 2021 р. 

 
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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 

потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 

використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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. 

2.4. 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. 

2.5. У розкладі виїзду 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.  

2.6. У розкладу виїзду 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 акредитацію освітньо-
професійної програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться за адресами пров. Вчительський, 1, 
м. Слов’янськ, Донецька обл., поштовий індекс: 84112; вул. Університетська, 12, 
м. Слов’янськ, Донецька обл., поштовий індекс: 84121 



3. Розклад роботи експертної групи 
 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (27 вересня 2021 року) 
09.00–09.30 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 
Члени експертної групи;  
Гарант ОПП – Кушакова Ірина 
Валеріївна 

09.30–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи 
Керівник ЗВО, ректор ‒ Омельченко 
Світлана Олександрівна;  
Перший проректор з науково-педагогічної 

діяльності – Набока Ольга Георгіївна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи – 

Чайченко Станіслав Олегович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи – 

Швидкий Сергій Миколайович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

та соціально-економічного розвитку –  

Іванчук Володимир Володимирович; 

Декан факультету фізичного виховання – 
Холодний Олександр Іванович; 
Гарант ОПП – Кушакова Ірина 
Валеріївна.  

10.30–11.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
Гарант ОПП – Кушакова Ірина 
Валеріївна; 
науково-педагогічні працівники, які 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають на 
цій програмі: 
Клименко Юлія Сергіївна, кандидат 
біологічних наук, доцент; 
Курільченко Ірина Юріївна, кандидат 
біологічних наук, доцент; 
Дичко Олена Анатоліївна, кандидат 
біологічних наук, доцент; 
Бобирєв Володимир Євгенович, 
кандидат біологічних наук, доцент; 
Бутиріна Марина Володимирівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент; 
Абизова Лариса Віталіївна, кандидат 
філософських наук, доцент; 
Дичко Владислав Вікторович, доктор 
біологічних наук, професор. 

11.40–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–14.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 
Члени експертної групи; 
Здобувачі: 
Ертуганов Антон (2 курс, д.ф.н.); 



Усенко Сергій (2 курс, д.ф.н.); 
Гаценко Тетяна (2 курс, з.ф.н.); 
Кузнецов Денис (2 курс, д.ф.н.); 
Блєднов Владислав (1 курс); 
Кучинський Олександр (1 курс); 
Корягіна Наталія (2 курс, з.ф.н.). 

14.40–15.10 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.10–15.50 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Роботодавці: 
Горєлікова Тетяна Володимирівна 
(директор міського методичного кабінету 
Слов’янської міської ради Донецької 
області, вчитель вищої кваліфікаційної 
категорії); 
Дєлєскє Світлана Валентинівна 
(директор Слов’янської загальноосвітньої 
школи № 8 Слов’янської міської ради 
Донецької області, вчитель вищої 
кваліфікаційної категорії); 
Тесленко Наталія Володимирівна 
(директор Краматорського навчально-
виховного комплексу Краматорської 
міської ради Донецької області, вчитель 
вищої кваліфікаційної категорії); 
Паращенко Олександр Вікторович 
(директор Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру); 
Погорєлов Анатолій Іванович, 
директор Слов’янського опорного закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Слов’янської міської ради Донецької 
області. 

15.50–16.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування та 
Ради молодих вчених 

Члени експертної групи; 
Голова студентського самоврядування – 
Одінцова Єлизавета; 
Голова студентського самоврядування 
факультету фізичного виховання – 
Гончарова Олександра; 
Голова студентського самоврядування 
педагогічного факультету –  
Хавіков Микита; 
Голова Ради молодих учених – Стьопкін 
Андрій Вікторович;  
Керівник підрозділу з виховної роботи – 
Чайченко Анастасія Сергіївна. 

17.00–17.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
17.30–18.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОПП та представників 
адміністрації ЗВО) 



18.10–18.40 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – (28 вересня 2021 року) 
09.00–9.40 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 
час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
Гарант ОПП, відповідальна за 
демонстрацію матеріально-технічної бази –  
Кушакова Ірина Валеріївна. 

9.40–10.10 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10.10–10.50 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
Керівник підрозділу моніторингу якості 
вищої освіти – Шулик Тетяна 
Валеріївна; 
Керівник навчально-методичного відділу – 
Чередник Олена Володимирівна; 
Керівник підрозділу ліцензування, 
акредитації та підвищення кваліфікації – 
Ніколайчук Анна Сергіївна; 
Завідувач виробничої практики –  
Кашина Світлана Рудольфівна; 
Декан факультету фізичного виховання – 
Холодний Олександр Іванович; 
Завідувач кафедри фізичної терапії, 
фізичного виховання та біології – Дичко 
Владислав Вікторович; 
Керівник центру дистанційного навчання – 
Глазова Віра Віталіївна; 
Методист навчально-методичного відділу – 
Трефілова Юлія Анатоліївна; 
Методист підрозділу ліцензування, 
акредитації та підвищення кваліфікації – 
Седашева Світлана Леонідівна. 

10.50–11.20 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Керівник Центру кар’єри та соціально-
психологічної підтримки –  
Федоренко Олена Георгіївна; 
Заступник голови Професійного комітету – 
Колган Олена Володимирівна; 
Головний бухгалтер – Сологуб Тетяна 
Аліївна; 
Начальник відділу кадрів – Сілін Євген 
Сергійович; 
Завідувач бібліотеки – Качина Валерія 
Сергіївна; 
Методист підрозділу моніторингу якості 
освіти – Панюхно Ольга 
Володимирівна; 
Завідувач лабораторією IT ‒ Гриценко 
Юрій Миколайович. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  



13.30–14.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.00–14.40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

14.40–15.10 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15.10–15.50 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники факультету фізичного 
виховання: 
Грунська Аліна; 
Гордієнко Анастасія; 
Мальований Данило; 
Бібік Олександра; 
Заболотських Поліна; 
Сташевська Віолетта; 
Савченко Наталія. 

15.50–16.30 Підведення підсумків зустрічі 8. 
Підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Керівник ЗВО, ректор – Омельченко 
Світлана Олександрівна;  
Перший проректор з науково-педагогічної 

діяльності – Набока Ольга Георгіївна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи – 

Чайченко Станіслав Олегович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи – 

Швидкий Сергій Миколайович; 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

та соціально-економічного розвитку –  

Іванчук Володимир Володимирович; 

Декан факультету фізичного виховання – 
Холодний Олександр Іванович; 
Гарант ОПП – Кушакова Ірина 
Валеріївна. 

День 3 – (29 вересня 2021 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


