
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн-виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Освітні, педагогічні науки» 
за спеціальністю 011 Науки про освіту 

за третім рівнем вищої освіти у Київському університеті імені Бориса Грінченка 
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

(21.09.2020 – 23.09.2020) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис усіх 

етапів онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі 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 онлайн участь відповідної особи у резервній 
зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту 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 освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи 
освітньо-наукової програми (ОНП) “Освітні, педагогічні науки” 

за спеціальністю 011 Науки про освіту 
за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

21-23 вересня 2020 р. 
 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – 21.09.2020 р. – понеділок 
09:30 – 10:00 Організаційна нарада 

експертної групи. Перевірка та 
налаштування технічних 
засобів відеозв’язку  

 

 10:00 – 10:30 Зустріч 1 
з керівником та 
менеджментом ЗВО 
(відеоконференція) 
 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи:  
Ткач Юлія Миколаївна 
Черниш Валентина Василівна 
Кряжева Інна Миколаївна  
Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки; 
Огнев’юк Віктор Олександрович,  ректор Університету 
Грінченка; 
Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи; 
Гриневич Лілія Михайлівна,  проректор з науково-педагогічної 
та міжнародної діяльності; 
Жильцов Олексій Борисович, проректор з науково-методичної та 
навчальної роботи; 
Котенко Ольга Володимирівна, директор Педагогічного 
інституту; 
Леонтьєва Ольга Володимирівна, завідувач науково-
методичного центру стандартизації та якості освіти.  

10:30 – 11:00 Підведення підсумків зустрічі 
1 і підготовка до зустрічі 2 
Підготовка до зустрічі з 
гарантом 

Члени експертної групи 



11:00 – 11:30 Зустріч 2 
з гарантом ОНП 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки  

11:30 – 11:50  Підведення підсумків зустрічі 
2 і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 11:50 – 12:30 Зустріч 3 
з академічним персоналом 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки 
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньо-наукової програми, а також викладають на цій 
програмі (не більше 10 осіб): 
Желанова Вікторія В’ячеславівна, професор кафедри теорії та 
історії педагогіки, д. пед. н.; 
Морзе Наталія Вікторівна, професор кафедри комп’ютерних наук 
та математики, д. пед. н., член-кореспондент НАПН України; 
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри музикознавства 
та музичної освіти, д. пед. н.; 
Батечко Ніна Григорівна, професор кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н.; 
Горбань Олександр Володимирович, професор кафедри 
філософії, д. філос. н., професор; 
Сергєєнкова Оксана Павлівна, завідувач кафедри психології 
особистості та соціальних практик, д. психол. н.; 
Караман Станіслав Олександрович, завідувач кафедри 
української мови, д. пед. н.; 
Виговська Ольга Сергіївна, викладач кафедри міжнародних 
відносин та міжнародного права, к. політ. н.; 
Якуба Валентина Володимирівна, завідувач кафедри 
англійської філології та перекладу, к. філол. н.; 
Литвин Оксана Степанівна, завідувач кафедри комп’ютерних 
наук і математики, к. фіз.-мат. наук, ст. наук. співробітник. 

12:30 – 13:30 Обідня перерва Члени експертної групи 
13:30 –14:10 Зустріч 4 

з науковими керівниками 
Члени експертної групи; 
Наукові керівники  



(відеоконференція) 
 
 

Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки, д. пед. н.; 
Морзе Наталія Вікторівна, професор кафедри комп’ютерних наук 
та математики, д. пед. н., член-кореспондент НАПН України; 
Олексюк Ольга Миколаївна, завідувач кафедри музикознавства 
та музичної освіти, д. пед. н.; 
Братко Марія Василівна, професор кафедри теорії та історії 
педагогіки, д. пед. н.; 
Прошкін Володимир Вадимович, професор кафедри 
комп’ютерних наук і математики, д. пед. н.; 
Желанова Вікторія Вячеславівна, професор кафедри теорії та 
історії педагогіки, д. пед. н.; 
Караман Ольга Володимирівна, професор кафедри української 
мови к. пед. н.; 
Котенко Ольга Володимирівна, доцент кафедри іноземних мов і 
методик їх навчання, к. пед. н. 

14:10 – 14:30 Підведення підсумків зустрічі 
3,4 і підготовка до зустрічі 5 

 

14:30 – 15:10 Зустріч 5 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи; 
Аспіранти ОНП:  
Сопова Дана, випускниця 2020 р.  
Бровко Катерина, випускниця 2020 р.  
Дурдас Алла, випускниця 2020 р.  
Головатенко Тетяна, 4-й рік навчання  
Ветчанін Євген, 4-й рік навчання  
Назаренко Олександра, 3-й рік навчання  
Шеліган Оксана, 3-й рік навчання  
Сімсіт Інна, 3-й рік навчання  
Вишневецька Марина, 3-й рік навчання  
Коваленко Сергій, 2-й рік навчання  
Набок-Бабенко Юлія, 2-й рік навчання 
Вакулова Ірина, 1-й рік навчання 

 (відеоконференція) 
 

15:10–15:30 Підведення підсумків зустрічі 
5, підготовка до зустрічі 6 і 
налаштування з’єднання 

Члени експертної групи 



15:30 – 16:10 Зустріч 6 
із представниками Наукового 
товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і 
молодих вчених Університету 
 

Члени експертної групи; 
Представники Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених Університету: 
Мусіяченко Ольга, голова Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету, викладач, 
молодий вчений; 
Москальчук Анна, виборний представник аспірантів до складу 
Вченої ради Університету, аспірантка; 
Головатенко Тетяна, член Наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених Педагогічного інституту, 
аспірантка ОНП “Освітні, педагогічні науки”; 
Науменко Марина, голова Наукового товариства Педагогічного 
інституту, викладач кафедри дошкільної освіти, молодий вчений; 
Кузьменко Ольга, член Наукового товариства студентів, аспірантів, 
докторантів та молодих вчених Університету, молодий вчений, к. 
філос. н.; 
Петрухан-Щербакова Людмила, член Наукового товариства 
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету, 
молодий вчений. 

16:10 – 16:30 Підведення підсумків зустрічі 
6, підготовка до зустрічі 7 та 
відкритої зустрічі 

 

16:30 – 17:00 Зустріч 7 
з роботодавцями 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедури 
забезпечення якості ОНП: 
Сисоєва Світлана Олександрівна, академік-секретар Відділення 
загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, дійсний член 
НАПН України, д. пед. н., професор; 
Лук’янова Лариса Борисівна, директор Інституту педагогічної 
освіти й освіти дорослих імені І.Зязюна НАПН України, д. пед. н., 
професор, член-кореспондент НАПН України; 
Канішевська Любов Вікторівна, заступник директора з науково-
експериментальної роботи Інституту проблем виховання НАПН 
України д. пед. н., професор; 

 (відеоконференція) 
 



Локшина Олена Ігорівна, завідувач відділу порівняльної 
педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, член-кореспондент 
НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України, д. пед. н., 
професор; 
Матвієнко Олена Валеріївна, професор кафедри педагогіки й 
методики початкового навчання Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова, заступник декана з наукової 
роботи, д. пед. н., професор. 

 17:10 – 17:40 Відкрита зустріч  
 
Підключитись до 
конференції Zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/7719
3940322?pwd=UjlwTFJrQVVCN
jRsb200SjdlWWRrdz09 
Ідентифікатор конференції: 
771 9394 0322 
Код доступу: 6D5Zw0 
 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП та 
представників адміністрації ЗВО) 

День 2 – 22.09.2020 р. – вівторок 
09:30 – 10:00 Перевірка та налаштування 

технічних засобів відеозв’язку 
 

10:00 – 10:40 Огляд (використовуючи 
відеотрансляцію) та 
обговорення питань стану 
матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОНП  
 

Члени експертної групи; 
Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП 
  

10:40 – 11:30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
11:30 – 12:10 Зустріч 8 

із адміністративним 
персоналом та 

Члени експертної групи; 
Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП; 
Леонтьєва Ольга Володимирівна, завідувач науково-
методичного центру стандартизації та якості освіти; 

 



із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 
 
 
 
 
 

Плющик Оксана Валентинівна, завідувач аспірантури, 
докторантури; 
Опришко Тетяна Сергіївна, директор Бібліотеки Університету; 
Виговська Ольга Сергіївна, завідувач науково-дослідної 
лабораторії інтернаціоналізації вищої освіти; 
Кузьменко Ольга Миколаївна, завідувач науково-методичного 
центру досліджень, наукових проектів та програм; 
Бульба Таїсія Семенівна, завідувач науково-методичного центру 
акредитації та ліцензування; 
Анісімова Людмила Вікторівна, вчений секретар Університету; 
Буйницька Оксана Петрівна, завідувач науково-дослідної 
лабораторії інформатизації освіти; 
Бреус Юлія Володимирівна, завідувач навчально-наукового 
центру розвитку персоналу та лідерства; 
Проценко Олена Борисівна, завідувач науково-дослідної 
лабораторії освітології (лабораторія, відповідальна за підготовку 
трьох фахових наукових видань категорії Б зі спеціальності 011 Науки 
про освіту/Освітні, педагогічні науки.  

12:20 – 14:10 Робота з документами 
 

Члени експертної групи; 
Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки. 

   
14:10 – 14:50 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

  

15:00 – 15:15 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 



 Хоружа Людмила Леонідівна, гарант ОНП, завідувач кафедри 
теорії та історії педагогіки; 
Віннікова Наталія Миколаївна, проректор з наукової роботи; 
Жильцов Олексій Борисович, проректор з науково-методичної та 
навчальної роботи; 
Котенко Ольга Володимирівна, директор Педагогічного 
інституту; 
Плющик Оксана Валентинівна, завідувач аспірантури, 
докторантури; 
Кузьменко Ольга Миколаївна, завідувач науково-методичного 
центру досліджень, наукових проектів та програм. 

День 3 – 23.09.2020 р. – середа 
09:00 – 18:00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

 


