
 

 
 
 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи  

освітньої програми «Філологія (українська мова та література)» за другим рівнем вищої освіти 

за справою No 1166/АС-20 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 – (29.10.2020) 

09:00–09:15 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОПП Світлана Мартос  

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;  
гарант ОПП Світлана Мартос; 
ректор Олександр Співаковський; 
перший проректор Сергій Омельчук; 
проректор з навчальної та науково-педагогічної 
роботи Віталій Кобець;  
проректор з соціально-гуманітарної  та науково-
педагогічної роботи Сергій Кузнецов; 
голова вченої ради ХДУ Володимир 
Олексенко;  
декан факультету української й іноземної 
філології та журналістики Ірина Гоштанар. 

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

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОПП Світлана Мартос;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 5 осіб) 
професор Володимир Олексенко; 
в.о. завідувача кафедри української філології та 
журналістики Світлана Климович; 
доцент Лідія Бондаренко; 
доцент Ірина Гайдаєнко;   
доцент Іван Немченко. 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12:00–13:00 Перерва  



13:00–13:30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
 

13:30–14:30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП 
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання, 
включаючи студентів заочної форми навчання)  
Наталя Бойко, 2019 р., денна форма; 
Світлана Голік, 2019 р., заочна форма; 
Аліна Матішак, 2019 р., денна форма; 
Валерія Пуголовка, 2019 р., денна форма; 
Анастасія Самойленко, 2020 р., заочна 
форма; 
Анастасія Зубова, 2020 р., денна форма; 
Ірина Журба, 2020 р., денна форма. 

14:30–15:00 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 
 

15:00-15:30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОПП та представників адміністрації 
ЗВО) 

15:30-16:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 

16:00–16:40 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОПП 
Людмила Марецька, завідувач навчально-

методичної лабораторії української мови та 

літератури КВНЗ «Херсонська академія 

неперервної освіти»; 

Надія Кнорр, заступник директора з навчально-

методичної роботи Херсонського ліцею обласної 

ради; 

Лілія Куликова, перший проректор Херсонської 

державної морської академії;  

Ольга Сак, завідувач відділом рідкісних і цінних 



видань Херсонської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. О. Гончара; 

Тетяна Пшонь, начальник відділу комунікації 

Головного управління Національної поліції в 

Херсонській області. 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи  
 

День 2 – (30.10.2020) 

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 Світлана Мартос; 
декан факультету української й іноземної 
філології та журналістики 
Ірина Гоштанар. 

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

10:00–10:40 Зустріч 5 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
проректор з міжнародних зв’язків, науково-
педагогічної роботи та комунікаційних 
технологій Оксана Лаврикова; 
проректор з фінансово-господарської та науково-
педагогічної роботи Максим Вінник;  
заступник декана факультету української й 
іноземної філології та журналістики з 
навчально-методичної роботи та практик Юлія 
Омельчук;  
заступник декана факультету української й 
іноземної філології та журналістики з 
організаційно-виховної роботи та 
працевлаштування Валентина Галаган;  
керівник відділу забезпечення якості освіти 
Анастасія Бистрянцева; 
в.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та 
проєктної діяльності Євгенія Ревенко.  

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; 
директор Наукової бібліотеки Нателла 
Арустамова;  

керівник відділу забезпечення академічно-
інформаційно-комунікаційної інфраструктури 
Олександр Лемещук;  
керівник навчально-методичного відділу 
Тетяна Корнішева; 
керівник навчального відділу Вікторія 
Яценко; 
керівник соціально-психологічної служби Ганна 
Нікітенко.  

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) 
Анна Майба, голова студентського парламенту 
ХДУ;  
Анастасія Крапівнікова, голова старостату 
університету; 
Ангеліна Руденко, заступниця голови ППОС 
ХДУ; 
Ольга Ларіна, голова студентської ради 
факультету української й іноземної філології та 
журналістики; 
Тетяна Бибик, голова старостату факультету 
української й іноземної філології та 
журналістики. 

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, 
працевлаштованими за спеціальністю  

Члени експертної групи; 
здобувачі ОПП, працевлаштовані за 
спеціальністю (не більше 5 осіб) 
Здена Жевак, завідувач бібліотеки, учитель 

української мови та літератури Скадовського 

навчально-виховного комплексу “Академічна 

гімназія”; 

Стаднік Ірина, вчитель української мови та 

літератури Херсонського ліцею обласної ради; 

Єлизавета Новикова, фахівець ректорату 

Херсонської морської державної академії; 

Анастасія Мельникова, викладач Морського 

коледжу ХДМА; 

Тамара Мандич, фахівець відділу аспірантури 

та докторантури ХДУ, аспірантка кафедри.  

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; 
гарант ОПП Світлана Мартос; 
ректор Олександр Співаковський; 
перший проректор Сергій Омельчук; 
проректор з навчальної та науково-педагогічної 
роботи Віталій Кобець;  
проректор з соціально-гуманітарної  та науково-
педагогічної роботи  
Сергій Кузнецов; 
декан факультету української й іноземної 
філології та журналістики 
Ірина Гоштанар. 

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



День 3 – (31.10.2020) 

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

Члени експертної групи 

 

 


