
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі  
за спеціальністю «013 Початкова освіта»  

освітньої програми 35181 Початкова освіта 
за другим рівнем вищої освіти 

в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ 
з використанням технічних засобів відеозв’язку 

 
1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи із 

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

онлайн візиту. 
2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 

відеоконференціях. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених експертною 

групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі візиту для кожної зустрічі, 

у погоджений час. 
Зустрічі, включені до розкладу візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 

що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі візиту 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 онлайн участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі візиту 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. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням технічних засобів відеозв’язку.



3. Розклад роботи експертної групи з проведення акредитаційної експертизи  
у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «013 Початкова освіта»  

освітньої програми 35181 Початкова освіта 
за другим рівнем вищої освіти 

в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ 
у період 27.01.2021-29.01.2021 р. 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

 
День 1 – 27.01.2021 р. 

09:00 – 09:10 
10 хв. 

Організаційна нарада експертної групи. 
Перевірка та налаштування технічних 
засобів відеозв’язку  

Члени експертної групи.  
 

09:10 – 09:50 
40 хв. 

Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи.  
Гарант ОП – д.п.н., доцент, Кучай Тетяна Петрівна. 

09:50 – 10:00 
10 хв. 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

10:00 – 10:40 
40 хв. 

Зустріч 1 з керівним менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи. 
Президент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ – канд. 
пед.наук, Орос Ільдіко Імріївна. 

Ректор ЗУІ – д.п.н., проф., Черничко Степан Степанович. 

Проректор з науково-педагогічної роботи – канд. пед.наук, Рац Адальберт 
Йосипович. 

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – канд. географічних 
наук, Фодор Дюло Дюлович. 
Проректор з господарської роботи – Когут Аттіла Янович. 
Завідувач кафедри педагогіки і психології – д.п.н., проф., Біда Олена Анатоліївна. 
Гарант ОП – д.п.н., доцент, Кучай Тетяна Петрівна. 

10:40 – 11:00 
20 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

11:00 – 11:40 
40 хв. 

Ознайомлення з матеріальною базою. 
Відеоконференція 2. Комбінований 
звіт про освітній процес на ОП (3D-
екскурс, пряма трансляція відеозвіту, 
фотозвіт, відео звіт, документальний 
звіт або поєднання цих форматів). 

Члени експертної групи. 
Гарант ОП – д.п.н., доцент, Кучай Тетяна Петрівна. 
Гуртожиток: директор гуртожитку імені Ференца Келчеї – Гудак Атілла Ласлович. 
Бібліотека: директор бібліотечно-інформаційного центру «Опацої Чере Янош» – 
Самборовська-Нодь Ібоя. 
Спорткомплекс: директор Спортивно-оздоровчого центру – Візавер Арпад 
Дезидерович. 
Кафедра і аудиторії, комп’ютерні класи, їдальня, музей, конференц зали: – ст. 
викладач кафедри Греба Ільдіко Золтанівна. 

11:40 – 12:00 
20 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

12:00 – 12:40 
40 хв. 

Зустріч 3 з академічним персоналом 
ОП  

Члени експертної групи. 
Біда Олена Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки і психології. 
Орбан-Лембрик Лідія Естернівна, доктор психологічних наук, професор. 



Депчинська Іветта Аттілівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Силадій Іван Михайлович, кандидат педагогічних наук. 
Маринець Надія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент. 
Бергхауер-Олас Емьовке Ласлівна, доктор філософії у галузі психології. 

12:40 – 13:00 
20 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

13:00 – 14:00 Обідня перерва  
14:00 – 14:40 

40 хв. 
Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування ЗВО 

Члени експертної групи. 
Представники студентського самоврядування ЗУІ:  
Добженецький Крістіан Йосипович (представник студ. самоврядування гуртожитку 
ім. Ференца Келчеї). 
Копос Роланд Золтанович (представник студ. самоврядування ЗУІ ім. Ференца Ракоці 
ІІ). 
Гаджа Вікторія Михайлівна (представник студ. самоврядування ЗУІ ім. Ференца 
Ракоці ІІ).  
Шіпош Адріенн Мерцедес Оттілівна (представник студ. самоврядування ЗУІ ім. 
Ференца Ракоці ІІ).  
Гал Марк Андрійович (представник студ. самоврядування гуртожитку ім. Ференца 
Келчеї).  
Вайнраух Естер Йосипівна (представник студ. самоврядування ЗУІ ім. Ференца Ракоці 
ІІ). 

14:40–14:50 
10 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 4, підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

14:50–15:30 
40 хв. 

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти 
ОП  

Члени експертної групи. 
здобувачі освіти, які навчаються за ОП:  
студенти 1 курсу  
1.  Вамошій Крістіна Йосипівна. 
студенти 2 курсу  
1. Михайлович Kристина Андріївна. 
2. Викрикач Христина Ігорівна. 
студенти заочного відділення. 
1. Фролова Крістіна Олексіївна. 
2. Кадаш Ангеліка Миколаївна. 
3. Чернецька Анжеліка Гейзівна. 
4. Кіш Катерина Олексіївна. 
5. Фюзешерій Бернадетт Степанівна. 
6. Балог Еніке Гейзівна. 

15:30–15:50 
20 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

15:50–16:30 
40 хв. 

Зустріч 6 із стейкхолдерами ОП Члени експертної групи. 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП: 
1. Бабяк Едіта, начальник управління освіти та культури, Берегівська міська рада 
Закарпатської області. 
2. Кантор Йосип Йожефович, директор Великодобронської загальноосвітньої 
школи І – ІІІ ступенів Ужгородської  районної ради Закарпатської області. 



3. Кулін Юдіт Імріївна, директор Ужгородської загальноосвітньої школи І–ІІІ 
ступенів  № 10 з угорською мовою навчання ім. Дойко Габора Ужгородської міської 
ради Закарпатської області. 
4. Кузьмінський Анатолій Іванович - д.п.н., професор член-кор. НАПН України, 
Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка, м. Глухів, 
Україна. 

16:30–16:50 
20 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

16:50–17:30 
40 хв. 

Зустріч 7 з випускниками ОП Члени експертної групи. 
Випускники ОП за останні роки: 
1. Гажо Моніка Іванівна. 
2. Біро Лівія-Етелка Стефанівна. 
3. Молнар Ніколетта Шандорівна. 
4. Кноблох Беата Карлівна. 
5. Орбан Ірина Карлівна. 
6. Шімон Марта Андріївна. 

17:30–18:00 
30 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 7. 
Підведення підсумків 1 робочого дня. 

Члени експертної групи. 

 
День 2 – 28.01.2021 р. 

09:00–09:10 
10 хв. 

Перевірка та налаштування технічних 
засобів відеозв’язку. Підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

09:10–09:50 
40 хв. 

Зустріч 8 із керівниками структурних 
підрозділів, допоміжних (сервісних) 
підрозділів 

Члени експертної групи. 
Представник Соціально-психологічної служби – Гаврилюк Ілона Юліївна. 
Завідувач відділу внутрішнього моніторингу якості освіти – Силадій Іван Михайлович. 
Відповідальний секретар приймальної комісії – Стойка Мирослав Вікторович. 
Навчально-методичний відділ – Сакал Імре Імревич, керівник відділу. 
Посадова особа в обов’язки якої входить відповідальність за впровадження та 
реалізація дистанційного навчання ОП – проректор з науково-педагогічної роботи, 
Рац Адальберт Йосипович. 
Особа відповідальна за сприяння працевлаштуванню студентів і випускників – Фізеші 
Жужанна Степанівна. 
Особа відповідальна за академічну мобільність – Проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків, Фодор Дюло Дюлович. 
Відділ кадрів – завідувач відділом кадрів Райплик Габріелла Василівна. 
Представник бібліотеки – директор бібліотечно-інформаційного центру «Опацої Чере 
Янош», Самборовська-Нодь Ібоя. 
Представник бухгалтерії – головний бухгалтер Фізеші Отілія Бертолонівна. 

09:50–10:00 
10 хв. 

Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка 
до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 

10:00–10:40 
40 хв. 

Відкрита зустріч Члени експертної групи. 
 

10:40–11:00 
20 хв. 

Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до резервної зустрічі  

Члени експертної групи. 
 

11:00–11:40 
40 хв. 

Резервна зустріч Члени експертної групи. 
Гарант ОП – Кучай Тетяна Петрівна. 



 Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 
11:40–12:00 

20 хв. 
Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи. 

12:00–12:40 
40 хв. 

Фінальна зустріч Члени експертної групи. 
Гарант ОП – Кучай Тетяна Петрівна.   
Президент Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ – Орос 
Ільдіко Імріївна. 
Ректор ЗУІ – Черничко Степан Степанович. 
Проректор з науково-педагогічної роботи – Рац Адальберт Йосипович. 
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків – Фодор Дюло Дюлович. 
Завідувач кафедри педагогіки і психології – Біда Олена Анатоліївна. 

12:40–13:00 
20 хв. 

Підведення підсумків фінальної зустрічі Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  
14:00-18:00 

4 год. 
Робота з документами Члени експертної групи 

 
День 3 – 29.01.2021 р. 

09:00–18:00 
8 год. 

«День суджень» – комунікації експертної 
групи 

Члени експертної групи. 

 


