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Розклад роботи експертної групи 

 

Приватна установа «Вищий навчальний заклад  

«Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»» 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 ( 15 жовтня 2020 року) 

8.30-9.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

 

9.00–9.30 

 

Зустріч 1. Зустріч членів експертної групи 

та гарантів ОП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

Гарант ОП (док. пед. н., доцент Самодрин 

Анатолій Петрович) 

9.30-10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–10.30 

 

 

Зустріч 2. з керівником та менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

 ректор Інституту (к. пед. н., Аронова Ріма 

Семенівна) 

 гарант ОП, проректор з науки  (Самодрин 

Анатолій Петрович, док.пед.н., доцент) 

 проректор з навчально-методичної роботи 

(викладач вищої категорії, викладач-

методист Мухіна  Марина Віталіївна) 

 завідувач кафедри педагогіки та психології,  

де  здійснюється підготовка за ОП (док. 

псих. н., доцент, Самойлов Олександр 

Єжиєвич); 

 завідувач навчально-методичним відділом 



(викладач вищої категорії, викладач-

методист Зеркаль  Інна Вікторівна) 

 методист (к. філ. н., доцент Мамчич  Інна 

Петрівна) 

 завідувач відділу по  роботі зі студентами-

іноземцями (викладач вищої категорії, 

викладач-методист Федоренко Ірина 

Валентинівна) 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 3. з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники що забезпечують 

викладання на ОП:  

- Базилевська Оксана Олександрівна, к. пед. н. 

- Бакуліна Наталія Валеріївна, к. пед. н., доцент 

- Корольова Лариса Вікторівна, викладач вищої 

категорії, аспірант кафедри іноземних мов 

Університету імені Альфреда Нобеля 

- Мамчич Інна Петрівна, к. філ. н., доцент 

- Овчаренко Олена Вадимівна, к. пед. н. 

- Сапожніков Станіслав Володимирович, док. пед. 

н., професор 

- Виноградов Геннадій Миколайович,  к.пед.н. 

- Шиман Олександра Іванівна, к. пед. н., доцент 

11.40–12.10 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.10–12.50 Зустріч 4. зі здобувачами вищої освіти 

(відеоконференція) 

 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 

6 курс:  

ПО-19М 

Анопрієнко Яна, Захарова Наталя, Зеліксон 

Міхаль, Шрамко Олена 

5 курс 



ПО-20М 

Колесник Анна, Ломоносова Олена, Момот 

Анастасія, Морозова Вікторія, Цопа Дар’я  

12.50–13.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

13.20–14.20 Обідня перерва  

14.20-15.00 Зустріч 5. з представниками студентського 

самоврядування   

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (1–2 

особи від ЗВО, 2–3 особи від органу відповідного 

структурного підрозділу, у якому реалізовується 

ОП): Захарова Наталія (голова студентської ради), 

Головіна Любов Олександрівна (викладач другої 

категорії, кафедри педагогіки та психології), 

Овчаренко Олена Вадимівна (к. пед. н., викладач 

кафедри педагогіки та психології) 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.30–16.10 Зустріч 6.  із роботодавцями та випускниками 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП (не більше 5 осіб), випускники ОП (не 

більше 5 осіб). 

директор КЗВО «НВК №144 «Спеціалізована 

школа із поглибленим вивченням івриту,історії 

єврейського народу, єврейських традицій –

дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

ДОР Краснова Олена Леонідівна 

директор КЗО «Середня загальноосвітня школа 

№19»  ДМР Радченко Марина Олегівна 

директор Українського інституту вивчення 



Голокосту «Ткума» Щупак Ігор Якович 

випускники ПО-18М:  Казакова Міхаль, Гречина 

Валентина, Шапіро Галина,  Прощенко Наталія, 

Грінберг Габріела 

16.10–16.40 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

16.40–19.00 Робота з документами Члени експертної групи 

 

День 2  ( 16 жовтня 2020 року) 

9.30-10.00 Підготовка до зустрічі з Гарантом. Члени експертної групи 

10.00–10.40 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт, відео 

трансляція або поєднання цих форматів). 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП Самодрин Анатолій Петрович, 

док.пед.н., доцент 

10.40–11.10 Підведення підсумків  і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

11.10–11.50 

 

Зустріч 7 із сервісними структурними 

підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

завідувач відділу по  роботі зі студентами 

іноземцями Федоренко Ірина Валентинівна 

представник  із забезпечення якості освіти 

завідувач навчально-методичним  відділом  

Зеркаль Ірина Вікторівна 

 

представник фінансового відділу 

головний бухгалтер Головань Олена Анатоліївна 

представник з  виховної та психолого-

педагогічної роботи, завідувач служби 

психологічної  служби Первий Віктор 

Станіславович, док. мед. н. 



завідуючий  бібліотекою 

Васильєва Марина Володимирівна 

11.50–12.20 

 

Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

резервної зустрічі 

 

Члени експертної групи, 

12.20-13.00 Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи, 

гарант ОП  Самодрин  Анатолій Петрович, 

док.пед.н. 

13.00-13.30 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 

13.30–14.30 Обідня перерва  

14.30-15.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

15.00-15.40 

 

Відкрита зустріч (лінк на відкриту зустріч 

заздалегідь публікується на сайті ЗВО) 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.40-16.10 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до фінальної зустрічі. 

Члени експертної групи 

16.10–16.50 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

керівник ЗВО 

ректор Аронова Ріма Семенівна, к.пед.н. 

Гарант ОП   

Самодрин Анатолій Петрович, док. пед.н., доцент 

16.50–17.20 Підведення підсумків фінальної зустрічі  Члени експертної групи 

17.20 -19.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 ( 17 жовтня 2020 року) 

09.00–19.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

 

Члени експертної групи 

 


