ПРОГРАМА
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
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 освітньою
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.

Розклад роботи експертної групи у Національній академії Державної прикордонної
служби України ім. Богдана Хмельницького
Час

Он-лайн сесії або інші активності

Учасники

День 1 – 02.03.2021 р.
8:50–09:00

Початок роботи експертної групи. Включення
системи технічної підтримки

09:00–09:40

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;
(відеоконференція)
ректор Луцький Олександр Леонтійович
заступник ректора (проректор) з навчальної та
наукової роботи Білявець Сергій Якович
заступник ректора (проректор) з персоналу
Москаленко Сергій Анатолійович
заступник ректора (проректор) з матеріального
та технічного забезпечення Ткачук Юрій
Володимирович

09:40–10:00

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до
зустрічі 2 (відеоконференція)

Члени експертної групи

10:00–10:40

Зустріч 2 з гарантом ОП

Члени експертної групи;
гарант ОП - Волинець Наталія Валентинівна

10:40–11:00

Підведення підсумків зустрічі з гарантом і Члени експертної групи
підготовка до огляду МТБ (відеоконференція)

11:00–11:40

Огляд матеріально-технічної бази, що Члени експертної групи;
використовується під час реалізації ОП
Кафедра психології, педагогіки та соціально(відеоконференція)
економічних дисциплін: Демський Валентин
Володимирович, Кабачинський Микола Ілліч,
Волинець Наталія Валентинівна
Кафедра

фізичної

підготовки

та

особистої

безпеки: Пантєлєєв Кирило В’ячеславович
Кафедра іноземних мов: Комарницька Оксана
Іванівна
Кафедра прикордонної
Володимир Васильович

служби:

Лемешко

Кафедра прикордонного контролю: Кузь Юрій
Миколайович
Кафедра
загальновійськових
Сенкевич Сергій Валентинович

дисциплін:

Кафедра телекомунікаційних та інформаційних
систем: Мул Дмитро Анатолійович
Бібліотека: Іванова Лариса Василівна
Факультет оперативно-службової
Войцехівський Олексій Леонідович

діяльності:

Центр культури та дозвілля, музей: Літвінюк
Віктор Анатолійович
Відділ морально-психологічного забезпечення:
Верстюк Марія Ігорівна
11:40–12:00

Підведення підсумків огляду і підготовка до
зустрічі (відеоконференція)

12:00–12:40

Зустріч
3
з
академічним
(відеоконференція)

Члени експертної групи

персоналом Члени експертної групи;
Голярдик Наталія Анатоліївна
Гончаренко Ольга Анатоліївна
Демський Валентин Володимирович
Журавльов Вадим Валентинович
Купчишина Валентина Чеславівна
Топольницька Галина Юріївна

Лазоренко Олександр Васильович
Курашкевич Андрій Петрович
Софіян Дмитро Вікторович
Білорус Андрій Миколайович
Левицька Людмила Вікторівна
12:40–13:00

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до
зустрічі 3 (відеоконференція)

13:00–14:00

Обідня перерва

14.00-14.40

Відкрита зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи

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

14.40-15.00

Підведення підсумків відкритої зустрічі
підготовка до зустрічі 4 (відеоконференція)

і Члени експертної групи

15:00–15:40

Зустріч 4 з роботодавцями (відеоконференція)

Члени експертної групи;
Фігура Олег Володимирович
Примаченко Олег Миколайович

15.40-16.00

Підведення
підсумків
(відеоконференція)

16.00-18.00

Робота з документами

зустрічі

4 Члени експертної групи
Члени експертної групи

День 2 – 03.02.2021 р.
8:50–09:00

Початок роботи експертної групи. Включення
системи технічної підтримки

09:00-10:00

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти очної Члени експертної групи;
форми навчання (відеоконференція)
здобувачі очної форми навчання
здобувачі з кожного року навчання)

(по

2-3

1 курс: Бондар Іван Олександрович, Ставицький

Олексій Ігорович, Балицька Тетяна Сергіїівна
2 курс: Боюк Владислав Русланович, Браницька
Оксана Віталіївна, Гільчук Сергій Юрійович
3 курс: Зозуля Галина Віталіївна, Алєксєєва
Альона
Ігорівна,
Зінченко
Богдан
Володимирович
4 курс: Нікітан Дмитро Сергійович, Проколій
Олександер Володимирович, Климчук Артем
Юрійович
10:00–10:20

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до
зустрічі 6 (відеоконференція)

Члени експертної групи

10:20–11:00

Зустріч 6 із адміністративним персоналом та Члени експертної групи;
допоміжними
(сервісними)
структурними
керівник
відділу
моніторингу
освітньої
підрозділами (відеоконференція)
діяльності та забезпечення якості вищої освіти
Боровик Олег Васильович
керівник відділу дистанційних технологій
підвищення
кваліфікації
Хом’як
Сергій
Любомирович
помічник
ректора
з
міжнародного
та
міжвузівського
співробітництва-начальник
групи
міжнародного
та
міжвузівського
співробітництва Мацишин Микола Олексійович
керівник
відділу
морально-психологічного
забезпечення Євдохович Богдан Володимирович
директор бібліотеки Іванова Лариса Василівна
практичний психолог факультету забезпечення
оперативно-службової діяльності Овчарук Ніна
Юріївна
начальник відділу кадрів Алєксєєнко Олександр
Тимофійович

начальник навчального відділу Сорока Андрій
Зіновійович
начальник відділу професійно-орієнтаційної
роботи та забезпечення прийому вступників
Варук Костянтин Віталійович
представник фінансово-економічного
Мінченко Володимир Володимирович

відділу

практичний психолог факультету забезпечення
оперативно-службової діяльності Овчарук Ніна
Юріївна
11:00–11:20

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 7 (відеоконференція)

11:20–12:00

Зустріч 7 з представниками студентського Члени експертної групи;
самоврядування (відеоконференція)
Від органу студентського самоврядування ЗВО:
Стеценко Кіріл Олександрович, Кот Анна
Андріївна
Від органу студентського самоврядування
факультету, у якому реалізується ОП: Алєксєєва
Альона Ігорівна, Каралаш Артур В’ячеславович
Від Наукового товариства курсантів, студентів,
слухачів, ад’юнктів, докторантів і молодих
вчених НАДПСУ: Голова: Гончаренко Ольга
Анатоліївна, здобувач: Криштофор Олександр
Олегович
Курсанти-учасники
міжнародних
проєктів:
Зозуля Галина Віталіївна, Алєксєєва Альона
Ігорівна, Чудінов Ян Ігорович, Зінченко Богдан
Володимирович,
Словачевський
Станіслав
Вадимович

12:00–12:20

Підведення
підсумків
(відеоконференція)

зустрічі
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12:00–13:00

Зустріч 8 з випускниками ОП

Члени експертної групи;
випускники останніх 5 років (8–10 осіб):
Усок Олександра Миколаївна
Немашкало Владислав Юрійович
Маленков Владислав Олегович
Уніловська Діана Віталіївна
Бєлікова Каріна Олегівна
Дзюба Вероніка Юріївна
Ступачук Діана Ігорівна
Кульба Дмитро Анатолійович

13:00–14:00

Обідня перерва

14:00–14:20

Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до
резервної зустрічі (відеоконференція)

Члени експертної групи

14:20-14:50

Резервна зустріч (відеоконференція)

Члени експертної групи;
додатково
процесу

запрошені

14.50-15.20

Підведення підсумків, підготовка до фінальної Члени експертної групи
зустрічі (відеоконференція)

15:20–16:00

Фінальна зустріч (відеоконференція)

учасники

освітнього

Члени експертної групи;
ректор Луцький Олександр Леонтійович
заступник ректора (проректор) з навчальної та
наукової роботи Білявець Сергій Якович
заступник ректора (проректор) з персоналу
Москаленко Сергій Анатолійович
заступник ректора (проректор) з матеріального
та технічного забезпечення Ткачук Юрій
Володимирович
гарант ОП: Волинець Наталія Валентинівна

16.00-18.00

Робота з документами

Члени експертної групи

День 3 – 04.03.2021 р.
10:00–17:00

«День суджень» – внутрішня
експертної групи (відеоконференція)

зустріч Члени експертної групи

