
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми Філологія (прикладна лінгвістика) та освітньої програми 

Філологія (українська мова та література) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за справами No 269/АС-21 No 270/АС-21 та у Херсонському державному 

університеті 

 

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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На 

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

2.4. У розкладі онлайн 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 участь відповідної особи у 

резервній зустрічі. 

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату 

і час проведення такої зустрічі. 

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 акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (01.03.2021) 

09:00–09:15 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОПП «Філологія (українська мова та література)» – Ірина 

Гайдаєнко, кандидат філологічних наук, доцент;  



гарант ОПП «Філологія (прикладна лінгвістика)» – Мар’яна Акішина, 

кандидат філологічних наук, доцент. 

09:15–09:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:30-10:00 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

ректор – Олександр Співаковський, кандидат фізико-математичних 

наук, доктор педагогічних наук, професор; 

перший проректор – Сергій Омельчук, доктор педагогічних наук, 

професор; 

в.о. проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи – Дар’я 

Мальчикова, доктор географічних наук, професор;  

проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи – 

Максим Вінник, кандидат педагогічних наук, доцент; 

проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-

педагогічної роботи – Наталія Кушнір, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 

проректор з соціально-гуманітарної  та науково-педагогічної роботи – 

Сергій Кузнецов, кандидат філологічних наук, доцент; 

голова вченої ради ХДУ – Володимир Олексенко, доктор філологічних 

наук, професор;  

декан факультету української й іноземної філології та журналістики – Ірина 

Гоштанар, кандидат педагогічних наук, доцент. 

гарант ОПП «Філологія (українська мова та література)» – Ірина 

Гайдаєнко, кандидат філологічних наук, доцент; 

гарант ОПП «Філологія (прикладна лінгвістика)» – Мар’яна Акішина, 

кандидат філологічних наук, доцент;  

10:00–10:30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 2.1 з академічним персоналом ОПП Філологія (прикладна 

лінгвістика) 

Члени експертної групи;  

гарант ОПП «Філологія (прикладна лінгвістика)» – Мар’яна Акішина, 

кандидат філологічних наук, доцент;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на цій програмі:  

Алла Цапів, доктор філологічних наук, доцент; 

Яна Просяннікова, кандидат філологічних наук, доцент;  

Олена Хан, кандидат філологічних наук,  доцент;  

Катерина Французова, кандидат філологічних наук, доцент;  

Вікторія Колкунова, кандидат педагогічних наук, доцент.  

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2.1 Члени експертної групи 



12:00–13:00 Зустріч 2.2 з академічним персоналом ОПП Філологія (українська 

мова та література) 

Члени експертної групи;  

гарант ОПП «Філологія (українська мова та література)» – Ірина 

Гайдаєнко, кандидат філологічних наук, доцент; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 

Володимир Олексенко, доктор філологічних наук, професор кафедри 

української філології та журналістики; 

Світлана Климович, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри української філології та журналістики; 

Світлана Мартос, кандидат філологічних наук, доцент;  

Іван Немченко, кандидат філологічних наук, доцент;  

Лідія Бондаренко, кандидат педагогічних наук, доцент. 

13:00–14:00 Перерва  

14:00–14:30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

 

14:30–15:30 Зустріч 3.1 зі здобувачами вищої освіти ОПП Філологія (прикладна 

лінгвістика) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня, денної форми навчання: 

1 курс – Олександра Ріпа, Ксенія Легкобит; 

2 курс – Гліб Рожко, Анастасія Кудрявченко, Анна Зосіч; 

3 курс – Валерія Бурова, Катерина Кандиба, Анастасія Коліда, 

Яна Неділько; 

4 курс – Катерина Обозна, Ірина Коваль, Сергій Шевчук. 

15:30–16:00 Підведення підсумків зустрічі 3.1  Члени експертної групи 

 

16:00–17:00 Зустріч 3.2 зі здобувачами вищої освіти ОПП Філологія (українська 

мова та література) 

Члени експертної групи; 

Здобувачі першого (бакалаврського) рівня.  

денної форми навчання: 

1 курс - Ліана Куліцька, Ольга Нікітенко;  

2 курс - Анастасія Болгар, Людмила Гринчук, Юлія Мироненко; 

3 курс - Юлія Самойлова, Ганна Лугова; 

4 курс - Вікторія Мильник, Єлизавета Шкура, Ірина Шурин; 

заочної форми навчання:  

1 курс - Лоліта Грозна; 

2 курс - Тетяна Семиженко. 

17:00–17:30 Підведення підсумків зустрічі 3.2  Члени експертної групи 

 

17:30-18:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 



усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОПП та представників 

адміністрації ЗВО) 

18:00-18:30 Підведення підсумків відкритої зустрічі та підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

 

18:30–19:00 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості ОПП 

начальник центру міжнародного співробітництва 
Херсонської Торгово-промислової палати – 
Лариса Пономаренко; 
директор бюро перекладів «Сократ» – Тетяна 
Семилетова; 
PR-менеджер компанії DataArt – Юлія 
Смешкова; 
засновник ТОВ Видавничий дім «Гельветика» – 
Олег Головко; 
завідувач відділом рідкісних книг і цінних 
видань Херсонської обласної універсальної 
бібліотеки ім.О.Гончара – Ольга Сак; 
пресофіцер Управління патрульної поліції в 
Херсонській області, старший лейтенант 
поліції – Андрій Кований.   

19:00–19:15 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи  

 

День 2 – (02.03.2021) 

08:30–09:00 Підготовка до зустрічей  

09:00–09:40 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час 

реалізації ОПП 

Члени експертної групи; 

гарант ОПП «Філологія (українська мова та література)» – Ірина 

Гайдаєнко, кандидат філологічних наук, доцент; 

гарант ОПП «Філологія (прикладна лінгвістика)» – Мар’яна Акішина, 

кандидат філологічних наук, доцент;  

директор Наукової бібліотеки ХДУ – Нателла Арустамова; 

декан факультету української й іноземної філології та журналістики – Ірина 

Гоштанар, кандидат педагогічних наук, доцент. 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

10:00–10:40 Зустріч 5 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 



керівник навчально-методичного відділу –Тетяна Корнішева, кандидат 

мистецтвознавства, доцент; 

керівник навчального відділу – Вікторія Яценко, кандидат економічних 

наук; 

керівник відділу забезпечення якості освіти –Анастасія Бистрянцева, 

кандидат фізико-математичних наук, доцент; 

керівник відділу кадрів – Наталія Кудас. 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

11:00–11:40 Зустріч 6 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами Члени експертної групи; 

керівник відділу по роботі з обдарованою молоддю – Юлія Юріна, 

кандидат філологічних наук, доцент; 

директор Наукової бібліотеки – Нателла Арустамова;  

керівник гуманітарного відділу – Лариса Жмак; 

в.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності – 

Євгенія Ревенко; 

в.о.керівника відділу забезпечення академічно-інформаційно-комунікаційної 

інфраструктури –Олександр Лемещук; 

представник соціально-психологічної служби – Ірина Шапошникова, 

доктор соціологічних наук, професор. 

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

12:00–12:40 Зустріч 7 із представниками студентського самоврядування Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (1-2 особи від органу 

студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти, 2-3 особи від органу 

студентського самоврядування факультету української й іноземної філології 

та журналістики) 

голова студентського парламенту ХДУ – Анна Майба; 

голова старостату університету – Анастасія Крапівнікова; 

голова профкому студентів ХДУ – Ангеліна Руденко; 

голова студентської ради факультету української й іноземної філології та 

журналістики – Ольга Ларіна; 

голова старостату факультету української й іноземної філології та 

журналістики – Тетяна Бибик. 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

13:00–14:00 Перерва  

14:00–14:30 Зустріч 8 зі здобувачами ОПП денної форми навчання, Члени експертної групи; 



працевлаштованими за спеціальністю, які зараз навчаються  

 

здобувачі ОПП, працевлаштовані за спеціальністю : 

Анастасія Гусак; 

Поліна Фогель; 

Галина Пономаренко;                                                                                       

 

Тетяна Бондаренко;  

Вікторія Ткачук; 

Ірина Чорна.  

14:30–15:00 Підведення підсумків зустрічі 8 та підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

15:00–15:40 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15:40–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі та підготовка до фінального 

брифінгу 

Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

ректор – Олександр Співаковський, кандидат фізико-математичних 

наук, доктор педагогічних наук, професор; 

перший проректор – Сергій Омельчук, доктор педагогічних наук, 

професор; 

в.о. проректора з навчальної та науково-педагогічної роботи – Дар’я 

Мальчикова, доктор географічних наук, професор.;  

проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та науково-

педагогічної роботи – Наталія Кушнір, кандидат педагогічних наук, 

доцент; 

проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи – 

Максим Вінник, кандидат педагогічних наук, доцент;  

проректор з соціально-гуманітарної  та науково-педагогічної роботи – 

Сергій Кузнецов, кандидат філологічних наук, доцент; 

декан факультету української й іноземної філології та журналістики – Ірина 

Гоштанар, кандидат педагогічних наук, доцент. 

гарант ОПП «Філологія (українська мова та література)» – Ірина 

Гайдаєнко, кандидат філологічних наук, доцент; 

гарант ОПП «Філологія (прикладна лінгвістика)» – Мар’яна Акішина, 

кандидат філологічних наук, доцент.  

16:30–17:00 Підведення підсумків фінального брифінгу Члени експертної групи 

День 3 – (03.03.2021) 

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи 



 

 


