Програма проведення
акредитаційної експертизи
25.10–27.10.2021 р.

ПРОГРАМА
онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозв’язку
за спеціальністю 035 Філологія освітньо-наукової програми «Філологія»
(ID у ЄДЕБО 36965)
за третім рівнем вищої освіти (справа №1764/АС-21) у Харківському
національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди
з 25 жовтня по 27 жовтня 2021 року
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості віщої
освіти № 1818-Е від 08.10.2021)
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 із використанням технічних засобів
відеозв’язку за допомогою платформи Zoom.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 25.10.2021
09:00–09:15

Зустріч експертної групи

Члени експертної групи

09:15–09:45

Організаційна зустріч з гарантом ОНП

09:45–10:00

Підготовка до зустрічі 1

Члени експертної групи;
гарант ОНП
Члени експертної групи

10:00–10:30

Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО

10:30–10:45
10:45–11:25

Члени експертної групи;
гарант ОНП – Гармаш Людмила Вікторівна;
ректор – Бойчук Юрій Дмитрович;
проректор з наукової, інноваційної і міжнародної
діяльності - Бережна Світлана Вікторівна;
проректор з навчально-наукової роботи – Борисов
Володимир Андрійович;
проректор з науково-педагогічної роботи, соціальноекономічних і правових питань – Шабанов Роман
Іванович;
проректор з навчально-виховної роботи – Наталія
Олексіївна Борисенко.
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до Члени експертної групи
зустрічі 2
Зустріч 2 з академічним персоналом, що Члени експертної групи;
гарант ОНП – Гармаш Людмила Вікторівна;
забезпечує обов’язкові компоненти ОНП
науково-педагогічні працівники, що
безпосередньо
відповідають за викладання обов’язкових ОК:
доктор пед. наук, доц. Щебликіна Таміла Анатоліївна;
доктор філол. наук, доц. Скоробогатова Олена
Олександрівна;
канд.
філол.
наук,
доц.
Мельников
Ростислав
Володимирович;
доктор філол. наук, проф. Маленко Олена Олегівна;
доктор філол. наук, доц. Халіман Оксана Володимирівна;
доктор філол. наук, доц. Піддубна Наталія Віталіївна

11:25–11:40

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до
зустрічі 3

11:40–12.20

12:20–12:30

Зустріч 3 з академічним персоналом, що Члени експертної групи;
безпосередньо
забезпечує вибіркові дисципліни, обрані науково-педагогічні працівники, що
відповідають за викладання вибіркових ОК:
здобувачами
кандидат філол. наук, проф. Олексенко Олена Андріївна;
кандидат філол. наук, доц. Козлова Алла Григорівна;
канд.
філол.
наук,
доц.
Мельников
Ростислав
Володимирович;
канд. філол. наук, доц. Лук’янова Ольга Сергіївна;
доктор філол. наук, проф. Маленко Олена Олегівна;
доктор філол. наук, проф. Радчук Ольга В’ячеславівна;
доктор філол. наук, доц. Скоробогатова Олена
Олександрівна;
доктор філол. наук, проф. Гармаш Людмила Вікторівна;
канд. філол. наук, доц. Лебеденко Юлія Миколаївна.
Підведення підсумків зустрічі 3
Члени експертної групи

12:30–13:30

Обідня перерва

13:30–14:10

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти (по
2 здобувачі 1 і 2 курсів ОД, ОВ форм навчання
окремо та по 1 здобувачу 1 і 2 курсів заочної
форми навчання)

14:10–14:20

Підведення підсумків зустрічі 4

Члени експертної групи;
здобувачі:
1 курс
Гончаров Микита Сергійович (ОД);
Штефан Антон Павлович (ОД);
Сінна Людмила Юріївна (ОВ);
Дяченко Олена Валеріївна (ОВ)
Піскунова Ольга Борисівна (заочна);
2курс
Ляпін Руслан Сергійович (ОД);
Омельченко Анна Григорівна (ОД);
Рябих Світлана Сергіївна (ОВ)
Саакова Соня Олегівна (ОВ);
Фурат Олена Володимирівна (заочна)
Члени експертної групи

14:20–15:00

Зустріч 5 зі здобувачами вищої освіти (по
2 здобувачі 3 і 4 курсів ОД та ОВ форм навчання
окремо та по 1 здобувачу 3 і 4 курсів заочної
форми навчання)

15:00–15:10

Підведення підсумків зустрічі 5

15:10–15:50

Зустріч 6 з науковими керівниками

15:50–16:00

Підведення підсумків зустрічі 6

16:00–16:30

Зустріч 7 зі самоврядними організаціями

Члени експертної групи;
здобувачі.
Скидан Ярослав Анатолійович (ОД);
Алексєєв Ігор Геннадійович (ОД);
Водолажченко Наталія Анатоліївна (ОВ);
Юхно Євгенія Володимирівна (ОВ)
Ілєску Вікторія Леонідівна (заочна)
4 курс
Паульс Вікторія Олександрівна (ОД);
Проскурін Іван Андрійович (ОД)
Румянцева-Лахтіна Оксана Олександрівна (ОВ)
Корнєєва Олена Миколаївна (заочна)
Члени експертної групи;
наукові керівники:
доктор філол. наук, проф. Голобородько Костянтин
Юрійович;
доктор філол. наук, проф. Маленко Олена Олегівна;
доктор філол. наук, проф. Радчук Ольга В’ячеславівна;
доктор філол. наук, доц. Скоробогатова Олена
Олександрівна;
кандидат філол. наук, проф. Олексенко Олена Андріївна;
кандидат філол. наук, доц. Козлова Алла Григорівна;
канд.
філол.
наук,
доц.
Мельников
Ростислав
Володимирович;
канд. філол. наук, доц. Щербакова Наталя Володимирівна;
доктор філол. наук, проф. Степанченко Іван Іванович;
доктор філол. наук, проф. Криворучко Світлана
Костянтинівна;
доктор філол. наук, доц. Осіпова Тетяна Федорівна;
доктор філол. наук, проф. Гармаш Людмила Вікторівна
Члени експертної групи;
представник
профспілки
студентів,
докторантів – Прочкарук Дмитро;

аспірантів

і

16:30–16:45

Підведення підсумків зустрічі 7

16:45–17:15

Зустріч 8 з роботодавцями

17:15–18:00

Підведення підсумків зустрічі 8
Робота із документами

09:00–09:30

представники Ради молодих учених – Бащкір Ольга
Іванівна; Скидан Ярослав Анатолійович;
представники Асоціації випускників ХНПУ імені
Г. С. Сковороди - Цапко Алла Миколаївна; Вакуленко
Карина Романівна.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Представники роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП;
Демченко Наталія Дмитрівна - завідувач кафедри
української лінгвістики, літератури та методики навчання
Комунального
закладу
"Харківська
гуманітарнопедагогічна академія" Харківської обласної ради;
Нікуліна Неля Василівна – завідувач кафедри
українознавства
Харківського
національного
автомобільно-дорожнього
університету,
кандидат
філологічних наук, доцент;
Савицька Лариса Володимирівна – завідувачка
кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, кандидат філологічний наук,
доцент;
Черемська Ольга Степанівна – завідувач кафедри
українознавства і мовної підготовки іноземних громадян
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця, кандидат філологічних наук,
професор.
Члени експертної групи
День 2 – 26.10.2021

Огляд
матеріально-технічної
бази,
використовується під час реалізації ОНП

що Члени експертної групи; гарант ОНП;
директор
Наукової
бібліотеки
Коробкіна
Олена
Геннадіївна;
Щербакова Наталя Володимирівна (каб. української мови);
Дем’яненко Наталія Олександрівна (каб. української
літератури);

09:30–09:45

Підготовка до зустрічі 9

09:45 – 10:25

Зустріч 9 із адміністративним персоналом

10:30–11:00

Відкрита зустріч

11:00–11:15

Підведення підсумків відкритої зустрічі

11:15–11:45

Резервна зустріч

11:45–12:00

Підготовка до фінальної зустрічі

12:00–12:30

Фінальна зустріч

Атанова Ольга Олександрівна (каб. світової літератури);
редактори фахових видань:
«Наукові
записки
Харківського
національного
педагогічного
університету
імені
Г. С. Сковороди.
Літературознавство» – Гармаш Людмила Вікторівна;
«Лінгвістичні дослідження» Халіман Оксана
Володимирівна.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Центр ліцензування, акредитації і контролю якості освіти
– Єсьман Ірина Володимирівна;
Навчальна частина – Ворона Світлана Анатоліївна;
Завідувач Відділу аспірантури і докторантури – Разуменко
Ірина Василівна;
Відділ менеджменту і моніторингу діяльності університету
– Плахтєєва Вікторія Іванівна;
Центр міжнародної, інноваційної і проєктної діяльності –
Крапівник Ганна Олександрівна;
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення
корупції (провідний професіонал з антикорупційної
діяльності) – Разуменко Дмитро Олегович;
Група сприяння академічної доброчесності – Новіков
Денис Олександрович;
Інститут інформатизації освіти – Прокопенко Андрій
Іванович.
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП
та представників адміністрації ЗВО)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
гарант ОНП;
ректор – Бойчук Юрій Дмитрович;
проректор з наукової, інноваційної

і

міжнародної

12:30–13:30

Обідня перерва

13:30–17:00

Робота із документами

діяльності - Бережна Світлана Вікторівна;
проректор з навчально-наукової роботи – Борисов
Володимир Андрійович;
проректор з науково-педагогічної роботи, соціальноекономічних і правових питань – Шабанов Роман
Іванович;
проректор з навчально-виховної роботи – Наталія
Олексіївна Борисенко.
Члени експертної групи
День 3 – 27.10.2021

09:00–18:00

«День суджень»
експертної групи

–

внутрішня

зустріч Члени експертної групи

