
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи  

у віддаленому (дистанційному) режимі 

освітньо-професійної програми «Історія та археологія»  (ID у ЄДЕБО - 

40274)  спеціальності «032 Історія та археологія»  

за першим рівнем вищої освіти (справа № 665/АС-21) 

у Національному університеті «Чернігівський колегіум»  

імені Т. Г. Шевченка  

з 13 по 15 квітня 2021 р. включно 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план онлайн 

візиту експертної групи у Національному університеті «Чернігівський 

колегіум» імені Т. Г. Шевченка (далі – НУ ЧК) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для НУ ЧК, так і для експертної 

групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і НУ ЧК. 

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. Керівник ЕГ забезпечує організацію ZOOM конференції. 

2.2. НУ ЧК на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн зустрічі 

із учасниками фокус груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми 

ZOOM. 

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

коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні 

працівники НУ ЧК та інші особи. 



2.4. НУ ЧК забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі онлайн 

візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. Онлайн зустрічі, 

включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку 

експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої 

онлайн зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 

експертизи. Експертна група повідомляє про це НУ ЧК у розумні строки; НУ 

ЧК має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. НУ ЧК 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.7. НУ ЧК надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. Контактною особою від НУ ЧК з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньої програми, є гарант цієї програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за 

допомогою програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за 

відео записи усіх зустрічей, які є обов’язковими, та після закінчення онлайн 

візиту передає файли-записи до Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

№ Назва заходу  Рекомендовані особи від ЗВО 

(ПІП) 

Тривалість  

(без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) / час 

Вид роботи 

технічного 

забезпечення 

Примітки / 

Члени експертної 

групи 

День 1 – 13.04.2021 

1.  Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

 08.50 – 09.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

2.  Зустріч 1  
(з гарантом ОПП) 

Гарант ОПП:  

Стрілюк Олена Борисівна 

09.00 – 09.45  відеоконференція Члени експертної 

групи 

3.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі  

 09.45 – 10.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

4.  Зустріч 2  
(з адміністрацією НУ ЧК) 

Ректор НУ ЧК:  

Носко Микола Олексійович. 

 

Перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної роботи:  

 Дятлов Володимир 

Олександрович. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи:  

Панченко Валентин Іванович. 

10.00 – 10.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Проректор  з науково-

педагогічної роботи, питань 

молодіжної політики та 

іміджевої діяльності:  

Тимошенко Анатолій 

Григорович. 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

господарських питань:  

Неговський Ігор Вікторович. 

 

Головний бухгалтер:  

Кудра Олександр Миколайович 

5.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 10.30 – 10.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6.  Зустріч 3  
(з деканатом факультету та 

завідувачами випускових 

кафедр) 

Директор Навчально-наукового 

інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського: 

Коваленко Олександр 

Борисович. 

 

Заступник директора з 

навчальної роботи:  

Католик Андрій Віталійович. 

 

10.45 – 11.25 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Заступник директора з виховної 

роботи:  

Юда Лариса Анатоліївна. 

 

Методист заочної форми 

навчання: 

Шумкіна Зоя Михайлівна. 

 

Завідувач кафедри всесвітньої 

історії та міжнародних 

відносин: 

Ячменіхін Костянтин 

Михайлович. 

 

Завідувач кафедри історії 

України, археології та 

краєзнавства:  

Острянко Андрій Миколайович. 

 

Завідувач кафедри права, 

філософії та політології: 

Чорний Олександр Олексійович. 

 

7.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 11.25 – 11.40  відеоконференція Члени експертної 

групи 

8.  Зустріч 4  
(з науково-педагогічним 

персоналом ОПП) 

Гарант:  

Стрілюк Олена Борисівна. 

  

11.40 – 12.20 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Члени групи забезпечення ОП:  

Шара Любов Миколаївна, 

Гринь Олена Володимирівна, 

Щербина Світлана Вікторівна. 

 

НПП ОПП: 

Черненко Олена Євгенівна, 

Рахно Олександр Якович,  

Кондратьєв Ігор Вікторович, 

Доманова Ганна Сергіївна 

Токарєв Сергій Анатолійович, 

Літвін Ірина Миколаївна 

 

 

9.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 12.20 – 12.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 

10.  Обідня перерва  12.40 – 13.40   

11.  Зустріч 5  
(з здобувачами ОПП) 

Студенти 12 групи:  

Яцела Андрій, 

Юдицька Наталя. 

 

Студенти 22 групи:  

Буренков Олександр, 

Нороха Вадим. 

 

Студенти 32 групи: 

Безгубченко Інна, 

Гордієнко Анастасія, 

13.40 – 14.20 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Коваленко Валентин,  

 

Студенти 42 групи:  

Джола Дарина. 

 

 

12.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 14.20 – 14.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 

13.  Зустріч 6  
(з представниками органів 

студентського 

самоврядування, старостами 

академічних груп ОПП) 

Заступник голови 

студентського парламенту 

університету:  

Правило Марина.  

 

Голова студентської ради 

Навчально-наукового інституту 

історії та соціогуманітарних 

дисциплін імені 

О.М. Лазаревського: 

Ященко Олексій. 

 

Відповідальна за сектор 

наукової роботи студентів:  

Котова Анна. 

 

Відповідальна за сектор 

забезпечення якості освіти:  

Андрійко Олена. 

 

14.40 – 15.20 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Голова студради гуртожитку: 

Городнюк Катерина. 

 

Голова профкому студенів 

університету:  

Гапоненко Дмитро Іванович.  

 

Старости академічних груп 

ОПП: 

12 група – Вершков Ілля 

22 група – Куліш Кирило; 

32 група – Зубок Тетяна; 

42 група – Клюка Роман 

14.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 15.20 – 15.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 

15.  Зустріч 7 
(з випускниками ОПП) 

Багмет Вікторія, Головко 

Вікторія, Дядечко Олеся, 

Рамзаєва Тетяна, Коноваленко 

Богдан, Ращупкіна Дар’я, 

Ревенко Аліна, Біленко Євгенія 

15.40 – 16.20 

 

відеоконференція Члени експертної 

групи 

16.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 16.20 – 16.50 відеоконференція Члени експертної 

групи 

17.  Зустріч 8 

(відкрита зустріч) 

усі охочі учасники освітнього 

процесу (окрім гаранта ОПП та 

представників адміністрації 

ЗВО) 

16.50 – 17.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 



18.  Підведення підсумків 

зустрічі, загальні підсумки 

першого робочого дня 

 17.30 – 18,00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 2 – 14.04.2021 

19.  Організаційна зустріч ЕГ. 

Підготовка до наступної 

зустрічі 

 9.00 – 09.10 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20.  Зустріч 9 

(ознайомлення із 

матеріально-технічною 

базою підготовки здобувачів 

ОПП) 

Гарант ОП 

Стрілюк Олена Борисівна Б. 

 

09.10 – 09.50 Відеоконференція, 

фото, відеозвіт  

Члени експертної 

групи 

21.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 09.50 – 10.10 відеоконференція Члени експертної 

групи 

22.  Зустріч 10  

(з роботодавцями та 

представниками баз 

практик) 

Реброва Наталія Борисівна – 

генеральний директор 

Національного історико-

культурного заповідника 

«Гетьманська столиця». 

 

Лаєвський Сергій Лазарович – 

директор Чернігівського 

обласного історичного музею 

імені В.В. Тарновського. 

 

Ткач Юрій Володимирович – 

директор Чернігівського 

обласного художнього музею 

10.10 – 10.50 відеоконференція Члени експертної 

групи 



імені Г.П. Галагана. 

 

Матюк Олена Георгіївна – 

директор Новгород-

Сіверського історико-

культурного музею-

заповідника «Слово о полку 

Ігоревім». 

 

Дорохіна Тамара Федорівна – 

керівних етнографічної 

практики 

23.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 10.50 – 11.10 відеоконференція Члени експертної 

групи 

24.  Зустріч 11  
(з керівниками структурних 

підрозділів, 

відповідальними за  

навчально-методичну, 

наукову, кадрову, соціальну 

роботу) 

Начальник навчально-

методичного відділу:  

Барбаш Віталій Іванович. 

 

Представник Центру науково-

методичної підтримки 

організації дистанційного 

навчання: 

Савонова Оксана Вікторівна. 

 

Представник відділу кадрів:  

Подорожна Вікторія Юріївна. 

 

11.10 – 11.50 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Представник приймальної 

комісії: 

Голуб Олена Миколаївна; 

 

Керівник психологічної 

служби: 

Гірченко Олена Леонідівна. 

25.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 11.50 – 12.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

26.  Обідня перерва  12.30 – 13.30  Члени експертної 

групи 

27.  Зустріч 12  
(з керівниками структурних 

підрозділів, 

відповідальними за 

внутрішнє забезпечення 

якості освіти,  впровадження 

академічної доброчесності, 

за міжнародну діяльність) 

Начальник відділу 

внутрішнього забезпечення 

якості освіти: 

Панченко Тамара Степанівна. 

 

Директор наукової бібліотеки: 

Макарова Ганна Григорівна. 

 

Адміністратор антиплагіатних 

програм: 

Толочна Ірина Анатоліївна. 

Представник відділу 

міжнародних зв’язків:  

Міден Ервін Лотарович. 

 

13.30 – 14.10 відеоконференція Члени експертної 

групи 



28.  Підведення підсумків, 

підготовка до наступної 

зустрічі 

 14.10 – 14.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

29.  Зустріч 13 

(резервна зустріч) 

За окремим запрошенням 14.30 – 14.50 відеоконференція Члени експертної 

групи 

30.  Підведення підсумків 

зустрічі, підготовка до 

фінального брифінгу 

 14.50 – 15.10 відеоконференція Члени експертної 

групи 

31.  Зустріч 14 

(фінальний брифінг) 

Ректор ЗВО:  

Носко Микола Олексійович. 

 

Перший проректор, проректор з 

науково-педагогічної роботи: 

Дятлов Володимир 

Олександрович. 

 

Проректор з науково-

педагогічної та навчальної 

роботи:  

Панченко Валентин Іванович. 

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, питань 

молодіжної політики та 

іміджевої діяльності:  

Тимошенко Анатолій 

Григорович. 

 

15.10 – 15.40 відеоконференція Члени експертної 

групи 



Проректор з науково-

педагогічної роботи та 

господарських питань: 

Неговський Ігор Вікторович.  

 

Директор Навчально-наукового 

Інституту історії та 

соціогуманітарних дисциплін 

імені О.М. Лазаревського: 

Коваленко О.Б. 

 

Гарант ОП:  

Стрілюк Олена Борисівна. 

32.  Підведення підсумків 

фінального брифінгу 

 15.40 – 16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

33.  Робота з документами   16.00 – 18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 3 – 15.04.2021  

34.  «День суджень» внутрішня 

зустріч експертної групи 

 09.00 – 18.00  відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

 

 

 

Керівник експертної групи                                                                                                            Анатолій Шваб 

Гарант ОПП                                                                                                                                      Олена Стрілюк  

 


