
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «014 Середня освіта» 
освітньої програми «Середня освіта (біологія та здоров’я людини)» (ID у ЄДБО 

24213, процедура №1298) за другим рівнем вищої освіти (справа № 1154/АС-20) в 
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. 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 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 29.10.2020 

09.00.- 09.30 Організаційна нарада експертної групи. Перевірка та 
налаштування технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи. 

09.30–10.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 
гарант ОП Сидорович Марина Михайлівна, доктор 
педагогічних наук, професор 

10.00–10.10 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.15–10.50 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 
гарант ОП Сидорович Марина Михайлівна, доктор 

педагогічних наук, 

ректор ХДУ Співаковський Олександр 

Володимирович, к.фіз.-мат.н., д.пед.н., професор 
перший проректор Омельчук Сергій Аркадійович, 

д.пед.н., професор 

проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи 
Кобець Віталій Миколайович, д.е.н., професор 

проректор з соціально-гуманітарної та науково-

педагогічної роботи Кузнецов Сергій Володимирович, 

к.філол.н., доцент 
проректор з міжнародних зв’язків, науково-педагогічної 

роботи та комунікаційних технологій Лаврикова 

Оксана Валентинівна, к.б.н., професор 

керівник підрозділу, де реалізовується ОП: завідувач 
кафедри біології людини та імунології Гасюк Олена 

Миколаївна, к.б.н., доцент; 

декан факультету біології, географії та екології 

Пилипенко Ігор Олегович, д.геогр.н., професор 

керівниця навчально-методичного відділу Корнішева 

Тетяна Леонідівна, к.наук  з мистецтвознавства, 

доцент кафедри 

 
10.50–11.00 

Підведення  підсумків  зустрічі  1  і  підготовка  до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; гарант ОП Сидорович 

Марина Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі 
(не більше 10 осіб) 



Сидорович Марина Михайлівна, д.п.н., професор; 
Гасюк Олена Миколаївна, к.б.н., доцент;  
Головченко Ігор Валентинович, к.б.н., доцент; 
Карташова Ірина Іванівна, к.п.н., доцент; 
Лановенко Олена Геннадіївна, к.с./г.н., доцент; 
Шкуропат Анастасія Вікторівна, к.б.н., доцент;  
Ігнатюк Любов Миколаївна народний вчитель 
України, відмінник освіти, вчителель біології 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.00–15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 3 здобувача з кожного року та с кожної форми 
навчання) 

112м  
Савченко Каріна Генадіївна 1к стац 

Копійка Інна Анатоліївна 1к стац 
112м  

Чугунова Діана Романівна 1к заочн. 
212м 

Горобець Анна Сергіїівна 2к стац 
Свалова Альона Євгенівна 2к стац 

Цікав Юлія Анатоліївна 2к стац 
212 м 

Шевченко Анна Віталіївна 2к заочн. 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

  Члени експертної групи; 
голова студентського парламенту ХДУ (Майба Анна 

Миколаївна); 

голова старостату університету (Крапівнікова 

Анастасія Віталіївна); 

заступниця голови ППОС ХДУ (Руденко Ангеліна 

Андріївна); 
голова студентської ради факультету  біології, географії 

і екології Захаров Олексій Олексійович; голова 

старостату факультету біології, географії і екології 

Пуленко Юлія Василівна 
16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4  



17.00–17.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 
ОП та представників адміністрації ЗВО) 

17.30–18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

18.00–18.40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
Юзбашева Галина Сергіївна, Галицька Наталія 
Євгенівна, Мойсієнко Галина Миколаївна, Ісай Олена 
Олександрівна, Головченко Крістіна Азерівна 

18.40–19.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – 30.10.2020 

09.00-09.30 Перевірка та налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09.30–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; гарант ОП Сидорович 

Марина Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор 
10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

10.45–11.15 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 
керівниця відділу забезпечення якості вищої освіти 

Бистрянцева Анастасія Миколаївна, к.фіз.-мат.наук, 

доцент; 

керівниця навчально-методичного відділу Корнішева 

Тетяна Леонідівна, к.наук  з мистецтвознавства, 

доцент кафедри; 

керівниця гуманітарного  відділу Жмак Лариса 

Анатоліївна;  
керівниця міжнародного відділу Ревенко Євгенія 
Сергіївна 

11.15–11.45 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.45–12.15 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
керівниця відділ по роботі з обдарованою молоддю 
Юріна Юлія Миколаївна, канд.філ.наук, доцент 
кафедри 

  керівниця відділу кадрів Кудас Наталія Анатоліївна; 

директор Наукової бібліотеки ХДУ Арустамова 

Нателла Артемівна. 
Головний бухгалтер Попова Ірина Михайлівна 

12.15–12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  



13.30–14.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.00–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; Мосєєва Єлизавета Олегівна, 
Долгорученко Вікторія Валеріївна, Шевчук Євгенія 
Гаріївна, Петріна Тетяна Ігорівна, Батрак Олександра 
Дмитрівна, Сібаров Станіслав Ігорович 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

гарант ОП Сидорович Марина Михайлівна, доктор 
педагогічних наук, 

ректор ХДУ Співаковський Олександр 

Володимирович, к.фіз.-мат.н., д.пед.н., професор 

керівник підрозділу, де реалізовується ОП: завідувач 
кафедри біології людини та імунології Гасюк Олена 

Миколаївна, к.б.н., доцент; 

декан факультету біології, географії та екології 
Пилипенко Ігор Олегович, д.геогр.н., професор 

День 3 – 31.10.2020 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 
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