
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
онлайнового візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи ОП 32102 Середня освіта. Українська мова і література та ОП 32103 
Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова і література 
у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького 
24 – 26 січня 2021 р. 

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

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть 
бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі 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 в розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи в 
резервній зустрічі. 

2.6. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити 
всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час 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 акредитацією освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно на платформі ZOOM.



3. Розклад роботи експертної групи 
 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (24.01.2022) 
08.30–08.45 Організаційна зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

08.45–09.45 Зустріч 1 з гарантом ОП 32102 
СО. Українська мова і 
література 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Олександр Юрченко 

09.45–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1, 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–11.00 Зустріч 2 з гарантом ОП 32103 
СО. Українська мова і 
література. Англійська мова і 
література 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Оксана Коваль 

11.00–11.15 Підведення підсумків зустрічі 2, 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.15–11.45 Зустріч 3 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
ректор Анатолій Миколайович Солоненко; 
перший проректор Ірина Андріївна Мальцева; 
проректор з наукової роботи Людмила Юріївна 
Москальова; 
проректор із заочної форми навчання Олена  
Семенівна Арабаджи; 
декан факультету Тетяна Василівна 
Коноваленко; 
гаранти ОП Олександр Віталійович  Юрченко, 
Оксана Володимирівна Коваль 
 

11.45–12.00 Підведення підсумків зустрічі 3 
і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.00–13.00 Зустріч 4 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП Олександр Віталійович  Юрченко, 
Оксана Володимирівна Коваль; 
Коноваленко Тетяна Василівна, Акулова Надія 
Юріївна, Митяй Зоя Олегівна, Пачева Валентина 
Миколаївна, Сіроштан Тетяна Василівна, 
Огульчанська Оксана Анатоліївна, Єгорова Юлія 
Миколаївна,  Тарасенко Тетяна Володимирівна, 
Троїцька Олена Михайлівна, Пачев Сергій Іванович 

13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
13.15–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.15 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 
14.15–15.15 Зустріч 5 зі здобувачами вищої 

освіти ОП 32102 СО. Українська 
мова і література 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
денна форма навчання: 4 здобувачі вищої освіти 

заочна форма навчання: 6 здобувачів вищої освіти 
15.15–15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 

і підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 6 зі здобувачами вищої 
освіти ОП 32103 СО. Українська 
мова і література. Англійська 
мова і література 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (1-2 
здобувачі з кожного курсу): 
9 здобувачів вищої освіти 

16.30–16.45 Підведення підсумків зустрічі 6 
і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 



16.45–17.15 Зустріч 7 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
Голова студентської ради університету – 

Сухомлінова Анастасія  

Представники відділу з навчальної та наукової 

діяльності – Ганжа Тетяна, Розумейко Назар   

Голова студентської ради філологічного факультету – 

Мамчур Єлизавета  

Представники студентської ради філологічного 

факультету – Стовбирь Ганна, Стадніченко Юлія;  

Член комісії вченої ради з експертизи якості освітніх 

програм – Осадчук Карина; 

Представник ради молодих вчених – Чорна Вікторія 

17.15–17.30 Підведення підсумків зустрічі 7  
17.30–18.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі учасники освітнього процесу за бажанням (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

18.00–18.15 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

День 2 – (25.01.2022) 
08.45–09.00 Організаційна зустріч 

експертної групи 
 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП Олександр Віталійович Юрченко, 
Оксана Володимирівна Коваль 

10.00–10.15 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
10.15–11.15 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом і допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 

декан факультету Тетяна Василівна Коноваленко; 

начальник навчального відділу Ярослава Вікторівна 

Сопіна; 

керівник центру експертизи та моніторингу якості 

освітнього процесу Наталя Миколаївна Фалько; 

голова комісії з експертизи якості освітніх програм 

спеціальностей Наталя Анатоліївна Сегеда; 

голова науково-методичної ради Наталя Євгенівна 

Мілько; 

керівник центру по роботі з гарантами Глєбова 

Наталя Іванівна; 

начальник відділу міжнародних зв’язків 

Катерина Сергіївна Аверіна; 

Начальник відділу з організаційно-виховної роботи та 

професійної орієнтації молоді Каріна 

Олександрівна Моложон; 

відповідальний секретар приймальної комісії 

Світлана Миколаївна Дубяга; 

начальник відділу кадрів Наталія Сергіївна 

Мажара; 

директор центру освітніх дистанційних технологій 

Альона Віталіївна Чорна; 

директор бібліотеки Ірина Анатоліївна Радіонова; 

головний бухгалтер Людмила Сергіївна Розумейко; 

головний інженер АГЧ Олександр Опанасович 



Черкасов; 

керівник психологічного центру Наталя Василівна 

Гузь 
11.15–11.30 Підведення підсумків зустрічі 8 

і підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи 

11.30–12.15 Зустріч 9 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
9 випускників 

12.15-12.30 Підведення підсумків зустрічі 9  
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–13.45 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
13.45–14.45 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
14.45–15.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до зустрічі 
10 

Члени експертної групи 

15.00–15.45 Зустріч 10 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості освіти: 
7 роботодавців 

15.45–16.45 Підведення підсумків зустрічі 
10, підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

16.45–17.15 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
ректор Анатолій Миколайович Солоненко; 
перший проректор Ірина Андріївна Мальцева; 
проректор з наукової роботи Людмила Юріївна 
Москальова; 
проректор із заочної форми навчання Олена 
Семенівна Арабаджи; 
декан факультету Тетяна Василівна 
Коноваленко; 
гаранти ОП Олександр Віталійович Юрченко, 
Оксана Володимирівна Коваль 

День 3 – (26.01.2022) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


