
 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми  

«Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі» (ID в ЄДЕБО 25227) 

третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  

Національної академії педагогічних наук України 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

(25.05.2021 р. – 27.05.2021 р.) 

 

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. Виїзна частина акредитаційної експертизи у ЗВО здійснюється шляхом онлайн-візиту експертної 

групи. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн-візиту. Обов’язковий відеозапис усіх етапів 

онлайн-візиту. 

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених експертною 

групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі роботи для кожної зустрічі, у 

погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими: на них не 

можуть бути присутні особи, що не запрошені на неї. 

2.4. У розкладі роботи передбачається резервна онлайн-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. 

2.5. У розкладі роботи передбачено відкриту онлайн-зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 

контактні дані усім учасникам освітнього процесу за відповідною освітньою програмою. 

2.6. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, 

на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої програми, є 

гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Виїзна частина акредитаційної експертизи проводиться з використанням платформи ZOOM.  
 



 

 

3. Розклад роботи  

експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  

освітньо-наукової програми «Педагогічна освіта і освіта дорослих в Україні і зарубіжжі»  

третього рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 

в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  

Національної академії педагогічних наук України 

у період 25.05.2021 р. – 27.05.2021 р. 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – 25.05.2021  р. (вівторок) 

09
00

–09
30

 
(30 хвилин) 

Організаційна нарада 

експертної групи. 

Перевірка та налаштування 

технічних засобів 

відеозв’язку  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

09
30

–10
10

 
(40 хвилин) 

Організаційна зустріч  
з гарантом ОНП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Гарант ОНП: 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти.  

10
10

–10
30

 
(20 хвилин) 

Підготовка до зустрічі 1  Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

10
30

–11
10

 
(40 хвилин) 

Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ІПООД 

НАПН України 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Гарант ОНП: 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти.  

Керівник та менеджмент ІПООД НАПН України: 

директор: Лук’янова Лариса Борисівна, член-

кореспондент НАПН України, доктор педагогічних 

наук, професор; 

заступник директора з наукової роботи: Хомич 

Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

професор; 

заступник директора з науково-

експериментальної роботи: Сотська Галина 

Іванівна, член-кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук, професор. 



 

 

11
10

–11
30

 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

11
30

–12
10

 
(40 хвилин) 

Зустріч 2 з академічним 

персоналом  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Гарант ОНП: 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти;  

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст ОНП: 

Аніщенко Олена Валеріївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач відділу андрагогіки; 

Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 

старший дослідник, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки; 

Годлевська Катерина Василівна, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу зарубіжних систем  педагогічної освіти і 

освіти дорослих; 

Грищенко Юлія Валеріївна, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник відділу змісту і 

технологій педагогічної освіти; 

Калюжна Тетяна Григорівна, кандидат 

філософських наук, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки; 

Лавріненко Олександр Андрійович, доктор 

педагогічних наук, професор, головний науковий 

співробітник відділу теорії і практики педагогічної 

освіти; 

Марусинець Маріанна Михайлівна, заступник голови 

Ради молодих вчених, кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем  педагогічної освіти і освіти дорослих; 

Пилинський Ярослав Миколайович, кандидат 

філософських наук, старший науковий співробітник 

відділу зарубіжних систем  педагогічної освіти і 

освіти дорослих; 

Соломаха Світлана Олександрівна, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти; 

Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу теорії і практики педагогічної освіти. 



 

 

12
10

–12
20

 
(10 хвилин) 

Підбиття підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

12
20

–13
00

 
(40 хвилин) 

Зустріч 3 з науковими 

керівниками 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Гарант ОНП: 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти;  

Наукові керівники:  
Баніт Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, 

старший дослідник, провідний науковий 

співробітник відділу андрагогіки; 

Лук’янова Лариса Борисівна, член-кореспондент 

НАПН України, доктор педагогічних наук, 

професор; 

Сотська Галина Іванівна, член-кореспондент НАПН 

України, доктор педагогічних наук,   професор; 

Султанова Лейла Юріївна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу теорії і практики педагогічної освіти.  

13
00

–14
00

 

(60 хвилин) 

Обідня перерва  

14
00

–14
40

 

(40 хвилин) 

Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП:  

Ликтей Людмила Миколаївна, аспірантка ІІ курсу; 

Калашнікова Тетяна Сергіївна, аспірантка ІІ курсу; 

Брига Тетяна Романівна, аспірантка ІІІ курсу; 

Венгринюк Оксана Володимирівна, аспірантка ІІІ 

курсу; 

Місайлова Ксенія Валентинівна, аспірантка ІІІ курсу; 

Горетько Тетяна В’ячеславівна, аспірантка ІІІ курсу; 

Семеніхіна Наталія Михайлівна – аспірантка ІІІ 

курсу; 

Ходацька Ольга Миколаївна, аспірантка ІІІ курсу; 

Шингоф Ірина Леонідівна, аспірантка ІV курсу. 

14
40

–15
00

 
(20 хвилин) 

Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

15
00

–15
40

 

(40 хвилин) 

Зустріч 5 з 

представниками Ради 

молодих учених 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 



 

 

(відеоконференція) Клименко Леся Валентинівна. 

Представники ради молодих вчених: 

Котун Кирил Васильович, голова Ради молодих 

вчених,  кандидат педагогічних наук, докторант, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем педагогічної освіти і освіти дорослих; 

Марусинець Маріанна Михайлівна, заступник голови 

Ради молодих вчених, кандидат філологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу зарубіжних 

систем у педагогічній освіті і освіті дорослих; 

Кобюк Юлія Миколаївна, член Ради молодих вчених, 

доктор філософії, старший науковий співробітник 

відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і 

освіти дорослих; 

Годлевська Катерина Василівна, член Ради молодих 

вчених,  кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник відділу зарубіжних систем 

педагогічної освіти і освіти дорослих;  

Іванова Оксана Вікторівна, член Ради молодих 

вчених, кандидат психологічних наук, 

старший науковий співробітник відділу психології 

праці. 

15
40

–16
00

 

(20 хвилин) 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка до 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

16
00

–16
40

 

(
30 хвилин)

 
Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Усі охочі учасники освітнього процесу 

 (крім гаранта ОНП та представників 

адміністрації ІПООД НАПН України). 

16
40

–17
00

 
(20 хвилин)

 

Підведення підсумків 

відкритої  зустрічі 
Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

17
00

–18
00

 
(60 хвилин)

 

Робота з документами Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 



 

 

 

День 2 – 26.05.2021 року (середа) 

09
00

–09
20

 

(
20 хвилин)

 

Організаційна зустріч 

членів  експертної групи  
Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

09
20

–10
10

 
(50 хвилин)

 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП 

(відеотрансляція)  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Гарант ОНП: 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти. 

Котун Кирил Васильович, відповідальний за 

технічну підтримку, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, виконавчий 

менеджер кафедри ЮНЕСКО 

10
10

–10
30

 
(20 хвилин)

 

Підведення підсумків 

огляду матеріально-

технічної бази і підготовка 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

10
30

–11
10

 

(
40 хвилин)

 

Зустріч 6 з 

адміністративним і 

допоміжним персоналом 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Представники адміністративного і допоміжного 

персоналу: 

Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних 

наук, професор, член-кореспондент НАПН 

України, керівник кафедри ЮНЕСКО, 

відповідальна за міжнародне партнерство; 

Котун Кирил Васильович, cупервізор з питань 

академічної доброчесності, кандидат педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, виконавчий 

менеджер кафедри ЮНЕСКО; 

Тринус Олена Володимирівна, кандидат 

педагогічних наук, учений секретар; 

Шарошкіна Наталія Геннадіївна, завідувач 

відділу аспірантури і докторантури;  

Бовкун Оксана Вікторівна – завідувач відділу 

кадрів;  

Штома Людмила Наумівна – завідувач 

бібліотеки. 

11
10

–11
30

 
(20 хвилин)

 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 



 

 

11
30

–12
10

 
(40 хвилин)

 

Зустріч 7 з роботодавцями 

здобувачів / випускників 

ОНП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОНП:  

Лазаренко Наталія Іванівна, доктор педагогічних 

наук, ректор Вінницького державного 

педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського; 

Марусик Тамара Володимирівна, доктор 

історичних наук, професор, проректор з науково-

педагогічної роботи з питань навчально-

виховного процесу Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича; 

Петрушенко Юрій Миколайович, доктор 

економічних наук, професор, заступник голови 

Громадської спілки «Українська асоціація освіти 

дорослих», завідувач кафедри міжнародної 

економіки ДВНЗ «Українська академія 

банківської справи Національного банку 

України»; 

Комаровська Оксана Анатоліївна, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач 

лабораторії естетичного виховання та мистецької 

освіти Інституту проблем виховання НАПН 

України; 

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних 

наук, професор, завідувач кафедри української 

мови і літератури Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка; 

Мозговий Віктор Леонідович, доктор 

педагогічних наук, доцент, професор кафедри 

культурології відокремленого підрозділу 

«Миколаївська філія Київського національного 

університету культури і мистецтв», директор 

 ГНПО «Академія педагогічної майстерності та 

освіти дорослих імені І.А.Зязюна»; 

Гомеля Ніна Семенівна, кандидат педагогічних 

наук, викладач-методист, голова циклової комісії 

психолого-педагогічних дисциплін Київського 

професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка. 
12

10
–12

30
 

(20 хвилин)
 

Підведення підсумків 

зустрічі з роботодавцями і 

підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

12
30

–13
30

 
(60 хвилин)

 

Обідня перерва  



 

 

13
30

–14
10

 
(40 хвилин)

 
Резервна зустріч  

(відеоконференція) 
Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Особи, які додатково запрошені на резервну 

зустріч 

14
10

–14
30

 
(20 хвилин)

 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі, 

підготовка до фінальної 

зустрічі  

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

14
30

–15
10

 
(40 хвилин)

 
Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

Гарант ОНП: 

Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних 

наук, старший науковий співробітник, завідувач 

відділу змісту і технологій педагогічної освіти. 

Керівник та менеджмент ІПООД НАПН 

України: 

директор: Лук’янова Лариса Борисівна, член-

кореспондент НАПН України, доктор 

педагогічних наук,професор; 

заступник директора з наукової роботи: Хомич 

Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, 

професор; 

заступник директора з науково-

експериментальної роботи: Сотська Галина 

Іванівна, член-кореспондент НАПН України, 

доктор педагогічних наук,професор. 

15
10

–18
00

 

 

Робота з документами Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

День 3 – 27.05.2021 року (четвер) 

09
00

–18
00

 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи. 

Члени експертної групи: 

Кірдан Олена Леонідівна; 

Аннєнкова Ірина Петрівна; 

Клименко Леся Валентинівна. 

 


