
3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час 
Он-лайн сесії або інші 

активності 
           Учасники 

Місце 

проведення 
День 1 – 26.03.2020  

09.00 

Початок роботи експертної 

групи. Включення системи 

технічної підтримки 

 

 2 локації: Г-

304 та Н-316. 

Платформа:  

09.00-09.30 

 Вирішення організаційних 

питань, визначення 

необхідних та додаткових 

умов для проведення он-лайн 

зустрічей та форм 

комунікацій, формату подачі 

підтверджуючих документів, 

уточнення плану роботи 

тощо. 

Члени експертної групи; 

гарант ОП (Іванова Тетяна Володимирівна),   

за потреби - завідувачка кафедри (Світайло Ніна 

Дмитрівна)  

 

 

Платформа:  

 

 Локація: 

Н-316 

09.30-10.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  

10.30-11.00 

Сесія1 

 з керівником та 

менеджментом Сумського 

державного унiверситету  

Члени експертної групи; 

гарант ОП Іванова Тетяна Володимирівна;  

ректор Васильєв Анатолій Васильович;  

перший проректор Карпуша Василь Данилович; 

проректор з науково-педагогічної роботи 

Любчак Володимир Олександрович;  

декан факультету іноземної філології та 

соціальних комунікацій Сушкова Олена 

Миколаївна; завідувач кафедрою психології, 

політології та соціокультурних технологій 

Світайло Ніна Дмитрівна.  

 

Платформа: 

Локація:  

Г-304 

 

11.00-11.30 

Підведення підсумків сесії 1 

і підготовка до сесії 2 

 

Члени експертної групи  

11.30-12.30 

Сесія 2 з науково- 

педагогічним 

персоналом (обмеження у 

кількості – не більше 10) 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники: 

1.Іванова Тетяна Володимирівна 

2.Улунова Ганна Євгенівна; 

3.Костенко Андріана Миколаївна; 

4.Теслик Наталія Миколаївна; 

5.Коляда Наталія Вікторівна; 

6.Павленко Володимир Петрович; 

7.Сипченко Інна Володимирівна; 

8.Колісник Людмила Олексіївна: 

9.Плохута Тетяна Миколаївна; 

10. Семенов Володимир Миколайович  

 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

 

12.30-13.00 Підведення підсумків сесії 2 Члени експертної групи  

13.00-14.00 Обідня перерва Члени експертної групи  

14.00-14.30 Підготовка до сесії 3 Члени експертної групи  
    
    



14.30-15.30 

Сесія 3 зі здобувачами вищої 

освіти (обмеження у 

кількості – не більше 10) 

 

Члени експертної групи, здобувачі вищої освіти, 

які навчаються на ОП (по 2 здобувачі з 1, 2, 3 та 4 

курсів, 2 здобувачі 1 курсу заочної форми).  

 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

 

15.30-16.00 
Підведення підсумків сесії 3 

і підготовка до сесії 4 
Члени експертної групи  

16.00-17.00 

Сесія 4 з представниками 

студентського 

самоврядування  

 

Члени експертної групи; представники 

студентського самоврядування (1–2 особи від 

органу студентського самоврядування ЗВО, які 

відповідають за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 

особи від органу студентського самоврядування 

відповідного структурного підрозділу, у якому 

реалізовується ОП). Відповідальна –  заст. студ. 

декана Дарія Бережна 

 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

 

17.00-17.30  
Підведення підсумків сесії 4 

і підготовка до сесії  5 
Члени експертної групи  

17.30–18.30 

 

Сесія 5 з роботодавцями  

 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців: 

Ханенко Ірина Іванівна головний психолог 

управління кадрового забезпечення УМВС 

України  в Сумській області;   

 Яковенко Анна Юріївна - керівник, практичний 

психолог Сімейного центру психології та 

розвитку "ГородОК» 

Гончаренко Оксана Миколаївна – заступник 

начальника філії Державної установи «Центр 

пробації» в Сумській області. 

 

Он-лайн - Вознесенська Олена Леонідівна, канд. 

психол. наук, ст. науковий співробітник Інституту 

соціальної та політичної психології НАПН 

України, член ради правління ГО «Національна 

психологічна асоціація», співзасновник та 

президент ВГО «Арт-терапевтична асоціація» 

(Київ). 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

 

18.30–19.00    
 

Підведення підсумків сесії 5 Члени експертної групи  

День 2 – 27.03.2020 

08.30–09.00  Початок роботи експертної 

групи. Включення системи 

технічної підтримки 

  Платформа: 

Локація: 

Н-316 



09.00–10.00 Он-лайн екскурсія, огляд 

матеріально-технічної бази, 

що використовується для 

реалізації ОП 

Члени експертної групи; гарант ОП; керівники 

лабораторій та центрів: 

Сахно П.І (Психологічна служба), Костенко А.М. 

(Центр-соціально-гуманітарних аспектів 

регіональних досліджень, Гендерний ресурсний 

центр), Улунова Г.Є., Ресурсний центр з надання 

соціально-психологічної допомоги), Берлет А.М 

(Центр підтримки сімї, кімната тимчасового 

перебування дітей «Студеннтський лелека»  

бібліотека, лабораторія доповненої реальності та 

інші 

 

Платформа: 

Локація: 

Н-316, сайт 

університету, 

факультету, 

кафедри, 

Головний 

кампус 

(Корпуси 

Н,Г,Ц) 

10.00–10.30 Підготовка до сесії 6 Члени експертної групи 
 

10.30–11.00 Сесія 6 із адміністративним 

персоналом  

 

Члени експертної групи; 

1. Курбатов Денис Ігорович, помічник  

проректора з наукової роботи, начальник 

науково-дослідної частини;  
2.Циганюк Д.Л. директор департаменту по 

роботі з персоналом та підготовці науково- 

педагогічних кадрів; 

3.Кириченко Костянтин Іванович, начальник 

відділу міжнародних зв’язків; 

4.Люта Ольга Василівна, начальник Центру 

забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти 

5.Козій Іван Сергійович, відповідальний 

секретар приймальної комісії. 

6.Мелейчук С.С. директор Центру заочної, 

дистанційної та вечірньої форми навчання або 

заступники директора (Власенко О.А. чи Скорба 

О.А.)  

7. 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

11.00–11.30 Підведення підсумків сесії 6 

і підготовка до сесії 7 

Члени експертної групи 

Н-301а 



11.30- 12.30 Сесія  7 із допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами (обмеження у 

кількості – не більше 10) 

 

Члени експертної групи; запрошені ( які не були 

присутні на Зустрічі 6 із наведеного переліку 

позицій): 

1. Артюхов А.Є. керівник Групи сприяння 

академічній доброчесності; 

2. Євдокимова А.В. начальник навчального 

відділу практики та інтеграційних зв’язків із 

замовниками кадрів; 

3. Зубань Ю. О. директор організаційно- 

методичного центру технологій електронного 

навчання; 

4. Криклій О.А. начальник навчально- 

методичного відділу; 

5. Маринич Т.О. директор бібліотеки; 

6. Могильний В.В. начальник відділу 

ліцензування, акредитації та статистики; 

7. Світайло Н.Д. керівник координаційного 

центру гуманітарної політики, науковий 

керівник лабораторії моніторингу якості 

освітньої діяльності; 

8. Хоменко В.В. начальник Центру 

інформаційних систем; 

9. Чорток Ю.В. начальник навчального відділу;  

10. Тисячник О.В. – начальник відділу 

соціальної роботи 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

12.30-13.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

 

13.00-14.00 Обідня перерва 
Члени експертної групи  

 
 

14.00–14.30  Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти  

Члени експертної групи, 

здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (3 

здобувачі з першого року 

навчання, 3 здобувачі з 

другого року навчання 

(врахувати  
 

Підготовка до резервної сесії  Члени експертної групи  

14.30–15.00 

Резервна сесія Члени експертної групи; особи, додатково 

долучені  до резервної сесії  

 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

15.00-15.30 

Підведення підсумків 

резервної сесії  і підготовка 

до відкритої сесії 

Члени експертної групи  

  

15.30–16.30 Відкрита сесія 

Члени експертної групи; усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО). 

Платформа: 

Локація: 

Н-316 

16.30–17.00 

Підведення підсумків 

відкритої сесії  і підготовка 

до фінальної сесії 

Члени експертної групи  

 

 

 

17.00-18.00 Фінальна сесія  
Члени експертної групи; керівник ЗВО; гарант 
ОП 

Платформа: 

Локація:  

Г-304 

 

    



День 3 – 28.03.2020 

09.00–18.00 

«День суджень» – 

внутрішня сесія  

експертної групи 

(робота над 

звітом).  

Керівник експертної групи 

А.В. Шамне  

Гарант ОП Т.В. Іванова 

Члени експертної групи  

 

 

 

 

Керівник експертної групи                               А.В. Шамне  

 

Гарант ОП                                                          Т.В. Іванова  
 

 


