
 

 

ПРОГРАМА 
«онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі  за спеціальністю «081 Право» освітньої програми «Право» (ID у ЄДЕБО 20741) за третім рівнем вищої 
освіти (справа № 1021/АС-21) в Сумському державному університеті 

згідно із наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти № 1050-Е від 13.05.2021 року 
 

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 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 «онлайн-візиту» 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 «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні матеріали. 

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 онлайн-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 «онлайн-візиту» 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. 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 за адресою: Україна, м. Суми, вул Римського-Корсакова, 2 

3. Розклад роботи експертної групи в період «онлайн-візиту» 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 0 –  

за погодженням із Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 
 Пробна відео конференція (перевірка готовності 

учасників, якості звуку, зображення) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
гарант ОП Старинський М.В. 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти 

День 1 – 31.05.2021 
09:00–09:20 Зустріч 1 з керівництвом  Сумського 

державного університету (3-5 осіб)  
(відеоконференція)  

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С) 
гарант ОП Старинський М.В. 
перший проректор  
проректор з наукової роботи  
проректор з науково-педагогічної роботи 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 
 

09:20–09:40 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  

09:40–10:20 Зустріч 2 з гарантом ОП (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  
Гарант ОП Старинський М.В.,  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 

10:20–10:40 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

10:40–11:20 Зустріч 3 з науково-педагогічними 
працівниками (групою забезпечення ОП) 7-9 
осіб (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 



науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 
викладають на цій ОП (7-9 осіб) 
 
 

11:20–11:40 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

11:40–12:20 Зустріч 4 із здобувачами вищої освіти (10 – 12 
осіб) (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С .)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
здобувачі третього (освітньо-науково) рівня 
вищої  освіти (10-12 осіб, в т.ч. 4-5 здобувачів 
денної форми здобуття вищої освіти, 5-7 
здобувачів заочної форми здобуття вищої освіти 
різних років навчання з різними рівнями 
успішності) 
 
 

12:20–12:40 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  

12:40-13:10 Зустріч 5 з представниками самоврядування 
здобувачів (3-5 осіб) (відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О.,  
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
Студентський ректор СумДУ 
Студентський проректор з навчально-наукової 
роботи; 
Голова НТСАДМВ СумДУ 
Представники студентського самоврядування 
ННІП 
 

13:10–14:10 Обідня перерва  
14.10-14.50 Зустріч 6 з представниками підрозділів 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 



Директор департаменту по роботі з персоналом 
та підготовці науково-педагогічних кадрів 
Заступник директора Інституту підготовки 
кадрів вищої кваліфікації з навчально-
методичної роботи 
Начальник бюро моніторингу якості вищої 
освіти 
Начальник навчально-методичного відділу 
Керівник групи сприяння академічній 
доброчесності 
Керівник групи організації міжнародного 
академічного співробітництва 
Представник психологічної служби 
 
 
 

14.50-15.10 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

15.10-15.40 Зустріч 7 представниками підрозділів 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
директор інституту підготовки кадрів вищої 
кваліфікації 
начальник науково-дослідної частини 
директор наукової бібліотеки,  
керівник наукової школи 
головний редактор наукового журналу 
 
 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

16.00-16.40 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП «Право» та представників 



адміністрації Сумського державного 
університету) 
  

16.40-17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  

17.00-17.40 Зустріч 8 із стейкхолдерами 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП «Право» та інші стейкхолдери 
 

17.40-18.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

День 2 – 01.06.2021 
09:00–09:30 Ознайомення з матеріальною базою 

(фотозвіт) 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
Гарант Старинський М.В. 
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти 

09:30-09.40 Підведення підсумків ознайомлення з 
матеріальною базою  

Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

09:40–11:00 Робота з документами Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 
гарант ОНП Старинцький М.В. 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

11.00-11.20 Підведення підсумків роботи з документами Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

11.20-12.00 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  
гарант ОНП Старинський М.В.; 
представник секретаріату Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти. 

12.00-12.20 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 



12.40-13.10. Фінальна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.)  
представник секретаріату, представник  
Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти, 
гарант ОНП Старинський М.В. 
перший проректор  
проректор з наукової роботи  
проректор з науково-педагогічної роботи 
директор ННІП 

День 3 –02.06.2021 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи (Коломоєць Т.О., 
Нашинець-Наумова А.Ю., Кисельова М.С.) 

 
 

Керівник експертної групи                                                                                                                                    Коломоєць Т.О. 
 

 
Ректор Сумського Державного університету             Карпуша В.Д.

     


