
 

ПРОГРАМА  
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої програми «Біологія» (ID 
ЄДЕБО 2482) зі спеціальності «091 Біологія» за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти (справа № 1061/АС-20) у Херсонському державному університеті (Наказ 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 09.10.2020 №1491-Е) 

в період з 18 до 20 листопада 2020 року 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у віддаленому он-лайн режимі із 
використанням технічних засобів відеозв’язку (далі – он-лайн візит) у Херсонському державному педагогічному університеті (далі – 
ХДУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для ХДУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної 
групи, так і ХДУ. 

Узгоджена програма он-лайн візиту 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. ХДУ надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та правильної інсталяції програмного 
забезпечення при потребі всім учасниках он-лайн зустрічей. При запрошенні учасників різних фокус груп ХДУ має наголосити 
учасникам про потребу відео зв’язку. 

2.2. ХДУ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі он-лайн візиту для кожної зустрічі, у погоджений час.  

Зустрічі, включені до розкладу он-лайн візиту, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, яких не запрошено 
відповідно до розкладу.  

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими. На них не можуть бути присутні працівники ХДУ та інші особи, крім 
випадків, коли це погоджено експертною групою. 

2.4. ХДУ публікує в себе на сайті та інших своїх інформаційних платформах інформацію про роботу експертної групи та 
зокрема заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату та час та мету такої 
зустрічі для всіх бажаючих приєднатися.  

2.5. У розкладі он-лайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо 
проведення такої зустрічі зумовлено необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ХДУ 
у розумні строки; ХДУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  



2.6. На запит експертної групи ХДУ повинен надавати документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи. 

2.7. Контактною особою від ХДУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 
вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Он-лайн візит з проведення акредитаційної експертизи проводиться за адресою: Херсонський державний університет, 
вулиця Університетська 27, м. Херсон. 

3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

Вид роботи та технічного 
забезпечення 

День 1 – 18.11.2020 р. 

09.00–09.30 Організаційна зустріч  Члени експертної групи; гарант ОП  

Мельник Руслана Петрівна - гарант ОП, кандидат 

біологічних наук, доцент. 

 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 

09.30–10.00 Підведення підсумків 
організаційної зустрічі і 
підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами. 

10.00–10.40 Зустріч 1 з адміністрацією 
ЗВО та адміністративними 
персоналом на ОП 

Члени експертної групи; 

Співаковський Олександр Володимирович - ректор 

ХДУ, к.фіз.-мат.н., д.пед.н., професор; 

Омельчук Сергій Аркадійович - перший проректор, 

доктор педагогічних наук, професор; 
 

Кобець Віталій Миколайович- проректор з навчальної та 

науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор 

Кузнецов Сергій Володимирович - проректор з 

соціально-гуманітарної  та науково-педагогічної роботи 

канд.філ.наук, доцент; 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 



 

Лаврикова Оксана Валентинівна - проректор з 

міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій канд.біол.наук, професор; 

 

Вінник Максим Олександрович - проректор з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи; 

Мельник Руслана Петрівна - гарант ОП, кандидат 

біологічних наук, доцент. 

Мойсієнко Іван Іванович - керівник підрозділу, де 
реалізовується ОП: завідувач кафедри ботаніки, д.б.н., 

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

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 
1 і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

11.00–11.40 Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації заявленої для 
акредитації ОП 

Члени експертної групи;  

Мельник Руслана Петрівна - гарант ОП, кандидат 

біологічних наук, доцент. 

Мойсієнко Іван Іванович - завідувач кафедри ботаніки, 

д.б.н., професор; 

Сушинська Ніна Іванівна - директор ботанічного саду. 

Арустамова Нателла Артемівна – директор Наукової 

бібліотеки ХДУ; 

Ходосовцев Олександр Євгенович - завідувач 

лабораторії біорізноманіття та екологічного моніторингу,  

д.б.н., професор; 

Бесчасний Сергій Павлович - завідувач лабораторії 

молекулярної біології, к.б.н. 

Фотозвіт, відеозвіт та/або 
відеотрансляція 



 

11.40-12.00 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази 
ЗВО 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

12.00–13.00 Обідня перерва   

13.00–14.00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; науково-педагогічні працівники, 
що безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 
викладають на цій програмі : 
Ходосовцев Олександр Євгенович - д.б.н., професор; 

Загороднюк Наталія Володимирівна - к.б.н., доцент; 

Гасюк Олена Миколаївна - к.б.н., доцент;  

Бесчасний Сергій Павлович - к.б.н., доцент; 

Шкуропат Анастасія Вікторівна - к.б.н., доцент; 

Головченко Ігор Валентинович - к.б.н., доцент; 

Мойсієнко Іван Іванович - завідувач кафедри 

ботаніки,  д.б.н., професор. 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 

14.00-14.30 Підведення підсумків зустрічі 
2 і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

14.30-15.30 Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП (по 3 здобувачі з кожного року 
навчання денної форми та по 2 здобувачі кожного року 
навчання заочної форми; всього 10 осіб): 
111 денна форма 
Карплюк Валентина 
Онуфрієва Дар’я  
Ракша Олена 
 
111-заочна форма 
Кривак Марина 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 



Маленкова Катерина 
 
211 денна форма 
Васильєва Віта 
Височанська Марія 
Максименко Олена 
 
211- заочна форма 
Пятько Юлія 
Сурайкіна Анастасія 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 
3 та підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

16.00–16.40 Зустріч 4 з зовнішніми 
стейкголдерами 
(роботодавцями) 

Члени експертної групи; представники зовнішніх 
стейкголдерів (роботодавців) 
 
Непрокін Андрій Вікторович - директор НПП 

«Олешківські піски»; 

Клименко Віталій Миколайович - старший науковий 

співробітник НПП «Нижньодніпровський»; 

Овечко  Сергій Вікторович - директор Херсонської 

гадробіологічної станції НАН України, к.б.н; 

Лагутіна Ганна Григорівна - в.о. директора 

Комунальної установи «Херсонський обласний центр 

служби крові» Херсонської обласної ради; 

Наумович Ганна Олексіївна - старший науковий 

співробітник НПП «Нижньодніпровський». 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 

16.40–18.00 Підведення підсумків зустрічі 
4. 
Підведення підсумків роботи 
за день, уточнення плану на 
наступний день 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами. 

День 2 – 19.11.2020 р. 

09.00–9.40 Зустріч 5 з Члени експертної групи; представники студентського Відеоконференція з використанням 



представниками органів 
студентського 
самоврядування 

самоврядування (3-5 осіб від органів студентського 
самоврядування ЗВО (студентська рада та ін.) та 
представники органів студентського самоврядування 
відповідного структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП: 
 

Майба Анна Миколаївна – голова студентського 

парламенту ХДУ; 

Крапівнікова Анастасія Віталіївна – голова старостату 

університету; 

Руденко Ангеліна Андріївна – заступниця голови ППОС 

ХДУ; 

Захаров Олексій Олексійович – голова студентської ради 

факультету  біології, географії і екології; 

Пуленко Юлія Василівна  – голова старостату 

факультету біології, географії і екології.  
 

програми ZOOM 

9.40-10.00 Підведення підсумків зустрічі 
5 і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

10.00-10.40 Резервна зустріч 9 (за 
потребою) 

Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM  

10.40–11.00 Проведення підсумків зустрічі 
6 і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

11.00–12.00 Зустріч 7 із  
представниками 
сервісних (допоміжних) 
структурних підрозділів 

Члени експертної групи;  
представники керівництва структурних підрозділів:  
 
Кудас Наталія Анатоліївна -керівниця  відділу  кадрів; 

Ревенко Євгенія Сергіївна – в.о керівниці відділу 

міжнародних ініціатив та проєктної діяльності;  

Бистрянцева Анастасія Миколаївна - керівниця відділу 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 



забезпечення якості освіти, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент; 

Яценко Вікторія Федорівна - керівниця навчального 

відділу, кандидат економічних наук, доцент; 

Корнішева Тетяна Леонідівна – керівниця навчально-

методичного відділу, кандидат мистецтвознавства, доцент; 

Жмак Лариса Анатоліївна – керівниця гуманітарного 

відділу; 

Нікітенко Ганна Олегівна - керівниця соціально-

психологічної служби, куратор консультаційного напряму 

роботи служби; 

Лемещук Олександр Ігоревич – в.о. керівника відділу 

забезпечення АІК інфраструктури; 

Попова Ірина Михайлівна – головний бухгалтер; 

Алябов Юрій Васильович - керівник Юридичної клініки.  
 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 
7 і підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

12.30-13.30 Обідня перерва   

13.30–14.10 Відкрита зустріч 8 Члени експертної групи; усі зацікавлені учасники 
освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 

14.10–14.30 Підведення підсумків зустрічі 
8 і підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

14.30-15.10 Зустріч 6 з випускниками 
кафедри, на якій 
реалізовується заявлена для 
акредитації ОП 

Члени експертної групи; випускники кафедри (4-6 осіб) 
 
Дармостук Валерій Вікторович (аспірант кафедри), 

Швець Віта Андріївна (старший лаборант, аспірант 091 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 



Біологія);  

Охотенко Олена Сергіївна (вихователь дитячого 

садочку); 

Пулінець Юлія Олексіївна (військовослужбовець); 

Іосипчук Анастасія Михайлівна (лаборант ХДУ, 

аспірант); 

Маслянка Альбіна Андріївна (лікар-лаборант);  

Іванова Анна Валеріївна (біолог медичної 

лабораторії); 

Мала Ганна Олексіївна (лаборант ХДУ, аспірант 091 

Біологія). 

15.10–15.30 Підведення підсумків зустрічі 
9, підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи  Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 

15.30–16.10 Фінальна зустріч 
(брифінг)  

Члени експертної групи;  
 

Співаковський Олександр Володимирович - ректор 

ХДУ, к.фіз.-мат.н., д.пед.н., профессор; 

Омельчук Сергій Аркадійович - перший проректор, 

доктор педагогічних наук, професор; 

Кобець Віталій Миколайович- проректор з навчальної та 

науково-педагогічної роботи, д.е.н., професор 

Кузнецов Сергій Володимирович - проректор з 

соціально-гуманітарної  та науково-педагогічної роботи 

канд.філ.наук, доцент; 

Лаврикова Оксана Валентинівна - проректор з 

міжнародних зв’язків, науково-педагогічної роботи та 

комунікаційних технологій канд.біол.наук, професор; 

Вінник Максим Олександрович - проректор з фінансово-

господарської та науково-педагогічної роботи; 

Мойсієнко Іван Іванович - керівник підрозділу, де 
реалізовується ОП: завідувач кафедри ботаніки, д.б.н., 

Відеоконференція з використанням 
програми ZOOM 



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

Мельник Руслана Петрівна - гарант ОП, кандидат 

біологічних наук, доцент. 

16.10–17.30 Підведення підсумків 
фінальної зустрічі, уточнення 
робочих питань. 
Підведення підсумків роботи 
за день, уточнення плану на 
наступний день 

Члени експертної групи  Відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку. Робота з документами 

День 3 – 20.11.2020 р. 

09.00–17.30 «День суджень» – 
внутрішня зустріч експертної 
групи. 
Загальне підведення підсумків 

Члени експертної групи Робота з документами; 
відеоконференція та/або 
спілкування через месенджер та/або 
з використанням телефонного 
зв’язку 

  
 

 


