
 
 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра 
Довженка відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 16 грудня 2021 року № 2118-Е 
 

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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

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

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду 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.  

2.6. У розкладу виїзду 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 у віддаленому (дистанційному) режимі. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 24.01.2022 р. 

0840–0900 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП Скоробагата Оксана Миколаївна 

0930–0950 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
0950–1020 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  

гарант ОП Скоробагата Оксана Миколаївна;  
ректор Курок Олександр Іванович;  
перший проректор Кузнецова Галина Петрівна; 
проректор із науково-педагогічної роботи Бурчак 
Станіслав Олександрович; 
проректор з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків Ткаченко Наталія Миколаївна; 
директор ННІ філології та історії Чумаченко 
Олена Анатоліївна; 
завідувач кафедри іноземних мов та методики 
викладання Мілютіна Ольга Костянтинівна. 

1020–1040 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1040–1130 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП Скоробагата Оксана Миколаївна;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(10 осіб): 
кандидат філологічних наук, старший викладач  
Андріїшина Катерина Іванівна; 
кандидат педагогічних наук, старший викладач  
Бутова Віра Олександрівна; 
кандидат педагогічних наук, старший викладач  
Зайцева Наталія Григорівна; 
кандидат педагогічних наук, старший викладач  
Кушнєрьова Марина Олександрівна; 



 

 

кандидат педагогічних наук, доцент  Мілютіна 
Ольга Костянтинівна; 
кандидат педагогічних наук, старший викладач  
Чайка Олена Миколаївна; 
кандидат педагогічних наук, доцент Біліченко 
Павло Геннадійович; 
кандидат педагогічних наук, доцент Зінченко 
Володимир Павлович; 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Зінченко Олександр Володимирович; 
доктор педагогічних наук, доцент Гриценко 
Андрій Петрович; 
кандидат педагогічних наук, старший викладач 
Самілик Валентина Іванівна. 

1130–1150 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

1150–1240 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2-3 здобувачі з кожного курсу кожної форми 
навчання): 
здобувач вищої освіти І року навчання денної 
форми Зайцева Владислава; 
здобувач вищої освіти І року навчання денної 
форми Скрипка Дарія; 
здобувач вищої освіти ІІ року навчання денної 
форми Наливайко Вікторія; 
здобувач вищої освіти ІІ року навчання денної 
форми Журба Валерія; 
здобувач вищої освіти ІІІ року навчання денної 
форми Сема Поліна;  
здобувач вищої освіти ІІІ року навчання денної 
форми Горох Ігор; 
здобувач вищої освіти ІV року навчання денної 
форми Лисиця Поліна; 
здобувач вищої освіти ІV року навчання денної 
форми Пилипенко Ірина  
здобувач вищої освіти ІV року навчання денної 
форми Падалиця Неля;  



 

 

здобувач вищої освіти ІV року навчання денної 
форми Соломенна Ганна; 
здобувач вищої освіти І року навчання денної 
форми Свердлікова Дарина; 
здобувач вищої освіти ІI року навчання заочної 
форми Сагателян Емма. 

1240–1340 Обідня перерва  
1340–1400 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 
Члени експертної групи 

1400–1440 Зустріч 4 з 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 відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП): 
голова ради молодих учених Глухівського 
національного педагогічного університету імені 
Олександра Довженка Полякова Анастасія 
Сергіївна; 
голова ради молодих учених Навчально-
наукового інституту філології та історії Мінченко 
Марина Василівна; 
студенський ректор Антюшко Олександр 
Сергійович; 
заступник студентського ректора Ворона Поліна 
Сергіївна; 
голова наукового відділу студентського 
самоврядування Сема Поліна Сергіївна; 
голова студентського самоврядування ННІ 
Філології та історії Зенченко Антон Віталійович; 
голова культ-масового сектору студентського 
самоврядування  Соломенна Ганна 
Олександрівна; 
голова культ-масового сектору студентського 
самоврядування ННІ Філології та історії – 
Бєлосвєт Карина Сергіївна; 



 

 

голова первинної профспілкової організації 
студентів і аспірантів Матюхіна Дар’я Андріївна 

1440–1500 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
1500–1530 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

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

1530–1610 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1610–1650 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП; 
директор Глухівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 3 Глухівської міської ради 
Сумської області Маринченко Едуард 
Олексійович; 
директор Глухівської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 1 Глухівської міської ради 
Сумської області Матосова Алла Миколаївна; 
вчитель зарубіжної літератури та російської мови  
Великоустівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Сосницького району Чернігівської 
області Коротич Олена Іванівна; 
директор Есманьської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Есманьської селищної ради 
Сумської області Чмирькова Ганна Миколаївна; 
директор ФОП “Study Island” Левік Тетяна 
Петрівна; 
заступник директора з навчальної роботи КЗ 
СОР Глухівський ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою Савицька Інна 
Михайлівна; 
заступник директора з навчально-виховної 
роботи Глухівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів № 6 Глухівської міської ради Сумської 
області Курган Олена Григорівна; 



 

 

Заступник директора з навчальної роботи ВСП 
"Професійно-педагогічний фаховий коледж 
Глухівського НПУ ім. О. Довженка" Коломієць 
Микола Борисович; 
декан факультету дизайну Київської академії 
перукарського мистецтва, викладач кафедри 
гуманітарних та соціально-економічних 
дисциплін Дихтяр Тетяна Вікторівна. 

1650–1700 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 25.01.2022 р. 

0900–1000 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Скоробагата Оксана Миколаївна; 
особи, які забезпечують технічну підтримку 

1000–1020 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
1020–1100 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

методист Центру моніторингу та забезпечення 
якості освіти, відповідальний секретар 
приймальної комісії Литвинов Андрій 
Сергійович; 
керівник навчального відділу Зенченко Тетяна 
Федорівна; 
методист відділу аспірантури, докторантури та 
наукової роботи Федорова Людмила Григорівна; 
координатор Центру міжнародної діяльності  
Чайка Олена Миколаївна; 
директор ННІ Філології та історії Чумаченко 
Олена Анатоліївна; 
провідний фахівець Центру інформаційно-
комунікаційних технологій та дистанційної 
освіти Журенко Микита Анатолійович. 

1100–1120 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1120–1200 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
керівник психологічної служби Рябко Юрій 
Володимирович; 
методист Центру допрофесійної освіти, 
працевлаштування та додаткових освітніх послуг 



 

 

Кримова Наталія Іванівна; 
завідувач практиками Бондаренко Антоніна 
Павлівна; 
директор бібліотеки Печена Анжела 
Володимирівна; 
начальник відділу кадрів Токарик Лідія 
Борисівна; 
головний бухгалтер Мазнєва Ніна 
Олександрівна; 
керівник відділу виховної роботи та молодіжної 
політики, представник комісії з питань етики та 
академічної доброчесності Марєєв Дмитро 
Анатолійович. 

1200–1220 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
1220–1320 Обідня перерва  
1320–1340 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
1340–1440 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
1440–1500 Підведення підсумків резервної зустрічі, 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

1500–1540 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП (8–10 осіб): 
випускниця ОП 2010 року Карась Олена 
Дмитрівна; 
випускниця ОП 2013 року Панасенко Альона 
Вікторівна; 
випускниця ОП 2016 року Карина Лі; 
випускниця ОП 2018 року Станицька Катерина 

Сергіївна; 

випускниця ОП 2018 року Тропак Дар’я 

Вікторівна; 

випускниця ОП 2018 року Щербакова Дана 

Костянтинівна; 

випускниця ОП 2020 року Білоус Карина 

Олександрівна;  

випускниця ОП 2020 року Назаренко Анжеліка 
Валеріївна; 



 

 

випускниця ОП 2020 року Цьомка Оксана 
Миколаївни; 
випускниця ОП 2021 року Мелешко Лілія 
Олександрівна; 
Випускниця ОП 2021 року Шеремет Вікторія 
Вікторівна. 

1540–1600 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
1600–1630 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

ректор Курок Олександр Іванович; 
перший проректор Кузнецова Галина Петрівна; 
директор ННІ Чумаченко Олена Анатоліївна; 
гарант ОП Скоробагата Оксана Миколаївна. 

День 3 – (дата) 
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 


