
 
 

 

   
 

 
 

ПРОГРАМА 
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського 
відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти від 21 лютого 2023 року № 345-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 роботи експертної групи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми 
можливі лише за згодою експертної групи та ЗВО. 

Узгоджена програма візиту фіксується в інформаційній системі Національного 
агентства із забезпечення якості вищої освіти і належить до матеріалів акредитаційної 
справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

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

2.2. Під час візиту 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, на них не можуть бути 
присутні працівники ЗВО та інші особи. Проте можливі винятки, які погоджуються з 
експертною групою. 

2.4. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО 
забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений із експертною 
групою спосіб. 

2.5. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі візиту для кожної 
зустрічі у погоджений час.  

У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи змішаному форматі, ЗВО 
надсилає посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту учасникам, зазначивши 
дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує присутність запрошених.    

Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На них не можуть бути присутні 
особи, що не запрошені, відповідно до програми. 

2.6. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну зустріч експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО 
має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  



   
 

   
 

2.7. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
час та місце проведення такої зустрічі. У випадку акредитаційного візиту у дистанційному чи 
змішаному форматі, ЗВО публікує посилання на відкриту зустріч на інформаційних 
джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі.  

2.8. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.9. Контактною особою від ЗВО щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією 
освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про 
самооцінювання. 

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться за посиланнями:  
https://us05web.zoom.us/j/85013940827?pwd=Q3RtOENoSnRvTHpYaGYwUUp6UG80dz09,  
https://us05web.zoom.us/j/89380587620?pwd=S3pkZkdQbVB2bEdDMHNFTHN2N2F1QT09, 
https://us05web.zoom.us/j/89167846783?pwd=THhjeDZjOG16QWwzSTRta0t0TUkrQT09 

 

 

 

 

https://us05web.zoom.us/j/85013940827?pwd=Q3RtOENoSnRvTHpYaGYwUUp6UG80dz09
https://us05web.zoom.us/j/89380587620?pwd=S3pkZkdQbVB2bEdDMHNFTHN2N2F1QT09
https://us05web.zoom.us/j/89167846783?pwd=THhjeDZjOG16QWwzSTRta0t0TUkrQT09


   
 

   
 

3. Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 08.03.2023 

08:45–09:00 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна. 

09:00–09:30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
гарант ОП – Сошенко Світлана Михайлівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики 

09:30–09:50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09:50–10:30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи: 

Коноваленко Тетяна Василівна;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
гарант ОП – Сошенко Світлана Михайлівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики, 
представники керівництва та менеджменту ЗВО: 
Загірняк Михайло Васильович, ректор 
КрНУ; 
Никифоров Володимир Валентинович, 
перший проректор; 
Сергієнко Сергій Анатолійович, проректор з 
науково-педагогічної роботи та новітніх 
технологій в освіті; 
Костін Віктор Володимирович, проректор з 
науково-педагогічної та методичної роботи; 
Усатюк Володимир Михайлович, проректор 
з науково-педагогічної роботи та економіки; 



   
 

   
 

Поясок Тамара Борисівна, декан факультету 
права, гуманітарних і соціальних наук. 

10:30–10:50 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи  
10:50–11:50 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи: 

Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
гарант ОП – Сошенко Світлана Михайлівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики. 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми: 
Перевознюк Вікторія Вадимівна, доцент 
кафедри лінгводидактики та журналістики; 
Дніпровська Тетяна Володимирівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики; 
Сізова Ксенія Леонідівна, професор кафедри 
лінгводидактики та журналістики; 
Бутко Лариса Валентинівна,  доцент 
кафедри лінгводидактики та журналістики; 
Шабуніна Вікторія Валентинівна,  доцент 
кафедри лінгводидактики та журналістики; 
Хміль-Чуприна Віта Віталіївна, старший 
викладач кафедри лінгводидактики та 
журналістики; 
Білоус Руслана Миколаївна, доцент кафедри 
психології, педагогіки та філософії. 

11:50–12:00 Підбиття підсумків зустрічі 1 і 2 Члени експертної групи 
12:00–13:00 Обідня перерва  
13:00–13:20 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:20–14:20 Зустріч 3 зі здобувачами ОП  Члени експертної групи: 

Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  



   
 

   
 

Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
Вербівська Олександра Володимирівна, 
здобувачка вищої освіти, 2022 року вступу, 1-й 
курс; 
Захарій Дар’я В’ячеславівна, здобувачка 
вищої освіти, 2022 року вступу, 1-й курс; 
Коваль Анна Олегівна, здобувачка вищої 
освіти, 2021 року вступу, 2-й курс; 
Мойсеєнко Ніна Олексіївна, здобувачка 
вищої освіти, 2021 року вступу, 2-й курс; 
Резніченко Софія Романівна, здобувачка 
вищої освіти, 2021 року вступу, 2-й курс; 
Джалілова Айсу Мірза кизи, здобувачка 
вищої освіти, 2020 року вступу, 3-й курс; 
Згола Діана Юріївна, здобувачка вищої 
освіти, 2020 року вступу, 3-й курс; 
Мирошниченко Кіра Сергіївна,  здобувачка 
вищої освіти, 2020 року вступу, 3-й курс; 
Бондаренко Анна Володимирівна,  
здобувачка вищої освіти, 2019 року вступу, 4-й 
курс; 
Лопата Аліна Олегівна, здобувачка вищої 
освіти, 2019 року вступу, 4-й курс; 
Свистунов Артем Андрійович, здобувач 
вищої освіти, 2019 року вступу, 4-й курс. 

14:20-14:30 Підбиття підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14:30-15:10 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
Представники студентського самоврядування 
Дубовик Ольга Ігорівна, голова студентської 
ради університету; 



   
 

   
 

Баранник Ілля Романович,  заступник 
голови профкому університету; 
Рибалкіна Уляна Дмитрівна, голова 
студентської ради факультету права, 
гуманітарних і соціальних наук; 
Кардаш Марія Ігорівна, голова студентського 
профкому факультету права, гуманітарних і 
соціальних наук. 

15:10–15:30 Підбиття підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:30–16:10 Зустріч 5 зі стейкголдерами Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
Представники роботодавців:  
Москалик Геннадій Федорович,  
Департамент освіти Кременчуцької міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області, 
директор; 
Білоножко Олена Вікторівна,    
Кременчуцька гімназія №1 Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області, директорка; 
Носкін В’ячеслав Олександрович,    
Кременчуцька гімназія №12 Кременчуцької 
міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області, директор; 
Сопільняк Вікторія Юріївна, Чечелевська 
гімназія Кам'янопотоківської сільської ради 
Кременчуцького району Полтавської області, 
вчителька української мови і літератури.  

16:10–16:20 Підбиття підсумків зустрічі 5  
16:20–17:00 Відкрита зустріч  

 
Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  



   
 

   
 

Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)  

17:00–17:10 Підбиття підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 
 

День 2 – 09.03.2023 
09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП  
Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
гарант ОП – Сошенко Світлана Михайлівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики. 
Сізова Ксенія Леонідівна, завідувач кафедри 
лінгводидактики та журналістики; 
Швець Олена Володимирівна, директор 
бібліотеки Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського; 
Перевознюк Вікторія Вадимівна, доцент 
кафедри лінгводидактики та журналістики; 
Дніпровська Тетяна Володимирівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики; 
Хміль-Чуприна Віта Віталіївна, старший 
викладач кафедри лінгводидактики та 
журналістики. 

10:00–10:20 Підбиття підсумків огляду та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10:20–11:00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом  Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
гарант ОП – Сошенко Світлана Михайлівна, 



   
 

   
 

доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики. 
Беспарточна Олена Іванівна, керівник 
центру акредитації та ліцензування; 
Замарєва Ольга Григорівна, начальник 
навчального відділу; 
Загірняк Денис Михайлович, керівник 
центру моніторингу якості освіти та академічної 
чесності; 
Латишева Вікторія Володимирівна,  
начальник науково-дослідної частини; 
Маслова Ірина Володимирівна, начальник 
відділу кадрів. 

11:00-11:20 Підбиття підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11:20-12:00 Зустріч 7 із допоміжними структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
Представники допоміжних структурних 
підрозділів: 
Гладир Андрій Іванович, директор центру 
міжнародної діяльності; 
Васечко Людмила Олександрівна, 
начальник навчально-методичного відділу; 
Клімов Едуард Сергійович, відповідальний 
секретар приймальної комісії; 
Шмельова Анфіса Сергіївна, провідний 
фахівець юридичного відділу; 
Швець Олена Володимирівна, директор 
бібліотеки; 
Літвінова Ольга Володимирівна, 
представник психологічної служби; 
Плаксій Тамара Миколаївна, керівник 
відділу виховної та культурно-масової роботи; 
Даценко Людмила Євгеніївна, відповідальна 



   
 

   
 

за соціальну роботу. 
12:00–12:20 Підбиття підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

12:20–13:50 Резервна зустріч  Члени експертної групи: 
Коноваленко Тетяна Василівна – керівник 
експертної групи;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13:50–14:00 Підбиття підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 
14:00–15:00 Обідня перерва  
15:00–15:30 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
15:30–16:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи: 

Коноваленко Тетяна Василівна;  
Поліщук Олена Володимирівна; 
Марчак Тетяна Андріївна; 
гарант ОП – Сошенко Світлана Михайлівна, 
доцент кафедри лінгводидактики та 
журналістики, 
представники керівництва та менеджменту ЗВО: 
Загірняк Михайло Васильович, ректор 
КрНУ; 
Никифоров Володимир Валентинович, 
перший проректор; 
Сергієнко Сергій Анатолійович, проректор з 
науково-педагогічної роботи та новітніх 
технологій в освіті; 
Усатюк Володимир Михайлович, проректор 
з науково-педагогічної роботи та економіки; 
Костін Віктор Володимирович, проректор з 
науково-педагогічної та методичної роботи; 
Поясок Тамара Борисівна, декан факультету 
права, гуманітарних і соціальних наук; 
Сізова Ксенія Леонідівна,  завідувач кафедри 
лінгводидактики та журналістики. 
 



   
 

   
 

День 3 – 10.03.2023 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


