
 

 

 

 

 

Програма візиту експертної групи 

для проведення акредитаційної експертизи 

за спеціальністю 061 «Журналістика» за першим рівнем вищої освіти  

освітньої програми 061 Журналістика за справою 299/АС-21 (ID в ЄДЕБО 24943) 

у Кременчуцькому національному університеті 

 імені Михайла Остроградського 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

День 1 – (03.03.2021)  

09.00–09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП: д. філол. н., професор  

Сізова К. Л. 

Відеоконференція 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи Відеоконференція 

10.00–10.40 Зустріч 1 з ректором Кременчуцького 

національного університету імені 

Михайла Остроградського та 

менеджментом закладу вищої освіти 

Члени експертної групи;  

ректор КрНУ: Загірняк Михайло 

Васильович, д. т. н., професор; 

перший проректор КрНУ: 

Никифоров Володимир Валентинович, 

д. біол. н., професор; 

проректор КрНУ з науково-педагогічної та 

методичної роботи: 

Костін Віктор Володимирович, к. т. н., 

професор; 

проректор КрНУ з науково-педагогічної та 

економіки: 

Усатюк Володимир Михайолович, к. т. 

н., доцент; 

проректор КрНУ з науково-педагогічної 

роботи та новітніх технологій в освіті: 

Сергієнко Cергій Анатолійович, к. т. н., 

доцент; 

декан факультету права, гуманітарних і 

Відеоконференція 
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соціальних наук: Поясок Тамара 

Борисівна, д.пед.н, професор; 

гарант ОП д .філол. н, професор Сізова 

Ксенія Леонідівна. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00–11.40 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

гарант ОП;  

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на 

цій програмі (не більше 10 осіб): 

Алексеєнко Наталія Михайлівна, к. 

філол. н., доцент, доцент кафедри 

філології та видавничої справи; 

Тур Оксана Миколаївна, д. н. із соц. 

ком., доцент, доцент кафедри філології та 

видавничої справи; 

Мартиненко Марина Юріївна, к. пед. н., 

доцент кафедри філології та видавничої 

справи; 

Перевознюк Вікторія Вадимівна, 

старший викладач кафедри філології та 

видавничої справи; 

Хміль-Чуприна Віта Віталіївна, старший 

викладач кафедри філології та видавничої 

справи; 

Білоус Руслана Миколаївна, к. психол. 

н., доцент, зав. кафедри психології, 

педагогіки та філософії; 

Шабуніна Вікторія Валентинівна, к. 

філол. н, доцент, доцент кафедри 

гуманітарних наук, культури і мистецтва; 

Істоміна Наталія Миколаївна, старший 

викладач кафедри автоматизації та 
інформаційних технологій. 

Відеоконференція 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2   Члени експертної групи Відеоконференція 

12.00–12.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 

ОП: 

Білодід Вероніка (1 курс); 

Відеоконференція 



Корнієнко Надія (1 курс); 

Петеляк Дарина (1 курс); 

Голядинець Володимир (2 курс); 

Макаренко Поліна (2 курс); 

Синьова Катерина (2 курс); 

Єльченко Ольга (3 курс); 

Кузьменко Артем (3 курс); 

Кулинич Юлія (3 курс); 

Матюшенко Владислава (3 курс); 

Морозова Марина (4 курс); 

Песиголовець Г. (4 курс); 

Поддубей Є. (4 курс); 

Рябенька Л. (4 курс); 

Якимець Дар’я (4 курс). 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи Відеоконференція 

13.00–13.30 Обідня перерва   

13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи Відеоконференція 

14.00–14.40 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського 

самоврядування:  

1) від органу студентського 

самоврядування ЗВО, які відповідають за 

участь студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти:  

Грабовська Аліса-Анна, голова 

студентської ради КрНУ; 

2) від органу студентського 

самоврядування відповідного 

структурного підрозділу, у якому 

реалізовується ОП: 

Макаренко Поліна, голова студради 

ФПГСН; 

Жилова-Вельтер Єва, голова 

студентської профспілки ФПГСН; 

Синьова Катерина, член студентської 

профспілки ФПГСН 

Відеоконференція 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00 –15.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО). 

Відеоконференція 

(посилання на 

відкриту зустріч 

заздалегідь 



публікується на сайті 

ЗВО) 

15.40–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00–16.40 Зустріч 5 зі стейкхолдерами 

(роботодавцями) 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців: 

Воробйов Антон Вікторович, завідувач 

відділу КП «Кременчуцька міська 

телерадіокомпанія»; 

Майдак Тетяна Олексіївна, директор 

КЗК КМЦБС; 

Перепелятник Юлія Михайлівна, 

начальник управління інформаційної 

комунікації виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської 

області; 

Чужа Федір Олексійович, голова 

Кременчуцької міської організації НСЖУ, 

керівник пресслужби Міждержавного 

інституту українсько-казахстанських 

відносин імені Н. А. Назарбаєва, голова 

наглядової ради Кременчуцької міської 

телерадіокомпанії. 

Відеоконференція 

16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи Відеоконференція 

17.00–18.00 Робота з документацією Члени експертної групи Відеоконференція 

День 2 – (04.03.2021)  

09.00–10.00 Ознайомлення з матеріально-технічною 
базою, що використовується під час реалізації 
ОП 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП; 

Алексеєнко Наталія Михайлівна, к. 

філол. н., доцент, доцент кафедри 

філології та видавничої справи; 

Кондрашова Ольга Володимирівна, к. 

пед. н., доцент кафедри філології та 

видавничої справи; 

Мартиненко Марина Юріївна, к. пед. н., 

доцент кафедри філології та видавничої 

справи; 

Перевознюк Вікторія Вадимівна, 

старший викладач кафедри філології та 

видавничої справи; 

Відеоконференція; 
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Поддубей Олена Вікторівна, старший 

викладач кафедри філології та видавничої 

справи; 

Резніченко Олена Леонідівна, старший 

викладач кафедри філології та видавничої 

справи; 

Хміль-Чуприна Віта Віталіївна, старший 

викладач кафедри філології та видавничої 

справи. 

10.20–11.00 Підготовка до зустрічі 6  Члени експертної групи  Відеоконференція 

11.00 – 11.40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

Начальник навчального відділу Замарєва 

Ольга Григорівна; 

начальник навчально-методичного відділу, 

к. т. н. Ченчева Ольга Олександрівна; 

директор навчально-методичного центру 

нормативно-правового забезпечення 

навчального процесу, к. пед. н., доцент 

Беспарточна Олена Іванівна; 

директор центру моніторингу якості освіти 

та академічної чесності, д. е. н., доцент 

Загірняк Денис Михайлович; 

директор центру міжнародної діяльності, 

к. т. н, доцент Гладир Андрій Іванович;. 

директор центру підвищення кваліфікації 

та професійної адаптації, к. пед. н., доцент 

Сошенко Світлана Михайлівна;  

начальник науково-дослідної частини, 

к. ю. н., доцент Латишева Вікторія 

Володимирівна. 

Відеоконференція 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

 

Відеоконференція 

12.00–12.40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами 
Члени експертної групи; 
директор бібліотеки Швець Олена 
Володимирівна; 
начальник відділу охорони праці 
Цибульник Нінель Несторівна; 
начальник видавничого відділу 
Мержинська Тетяна Володимирівна; 
начальник відділу виховної та культурно-

масової роботи, к і. н., доцент Плаксій 

Тамара Миколаївна; 

Відеоконференція 



начальник юридичного відділу, к. ю. н. 

Слободяник Тетяна Миколаївна; 
голова профспілки співробітників КрНУ, 
д. т. н., доцент Бахарєв Володимир 
Сергійович; 
відповідальний секретар приймальної 

комісії, к.т.н, доцент Рєзнік Дмитро 

Володимирович. 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи Відеоконференція 

13.00 – 13.40  Резервна зустріч 

 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч 

Відеоконференція 

13.40–14.00 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 

 

Відеоконференція 

14.00–14.30 Обідня перерва Члени експертної групи  

14.30–15.00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00–15.40 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; випускники ОП: 

Вауліна Аліна, випускниця 2017 року; 

Вітко Максим, випускник 2017 року; 

Григорян Анна, випускниця 2016 року; 

Деревецький Олег, випускник 2019 року; 

Дяченко Дар’я, випускниця 2018 року; 

Картузова Світлана, випускниця 2016 

року; 

Козлова Альбіна, випускниця 2018 року; 

Непорада Максим, магістр 1 року 

навчання;  

Маковецька Марія, випускниця 2019 

року;   

Скачко Людмила, магістр 1 року 

навчання; 

Торська Ольга, магістр 1 року навчання; 

Шуліка Ірина, випускниця 2017 року. 

Відеоконференція 

15.40 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00–16.40 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

ректор КрНУ: Загірняк Михайло 

Васильович, д. т. н., професор; 

перший проректор КрНУ: 

Никифоров Володимир Валентинович, 

д. біол. н., професор; 

проректор КрНУ з науково-педагогічної та 

Відеоконференція 
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методичної роботи: 

Костін Віктор Володимирович, к. т. н., 

професор; 

проректор КрНУ з науково-педагогічної та 

економіки: 

Усатюк Володимир Михайолович, к.т.н., 

доцент; 

проректор КрНУ з науково-педагогічної 

роботи та новітніх технологій в освіті: 

Сергієнко Cергій Анатолійович, к. т. н., 

доцент; 

декан факультету права, гуманітарних і 

соціальних наук: Поясок Тамара 

Борисівна, д. пед. н, професор; 

гарант ОП: д. філол. н., професор Сізова 

Ксенія Леонідівна. 

16.40–18.00 Робота з документацією Члени експертної групи 

 

Відеоконференція 

День 3 – (05.03.2021)  

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція 
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