
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку за спеціальністю “014 Середня освіта” освітньої програми “Англійська мова і література”          

(ID у ЄДЕБО 6070, процедура №1649) за першим рівнем вищої освіти (справа №82/АС-21) в Хмельницькому 

національному університеті 
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – 08.02.2021 (понеділок) 

09.30–10.00 

(30 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічей 

Члени експертної групи 

10.00–10.30 

(30 хвилин) 

Зустріч 1 з 

адміністрацією ЗВО 

Члени експертної групи; 

Скиба Микола Єгорович – доктор технічних наук, ректор університету;  

Матюх Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи;  

Синюк Олег Миколайович – проректор з наукової роботи;  

Третько Віталій Віталійович – декан факультету міжнародних відносин; 

Бідюк Наталя Михайлівна – завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання; 

Орловська Ольга Володимирівна – гарант ОП 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

10.30–11.00 

(30 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

11.00–11.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 2 з 

академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

гарант ОП (Орловська Ольга Володимирівна); 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми 

«Англійська мова і література», а також викладають за цією програмою:  

Бідюк Наталя Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри практики іноземної мови та 

методики викладання; 

Рогульська Оксана Олександрівна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної 

мови та методики викладання; 

Мартинюк Олена Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної 

мови та методики викладання; 

Король Світлана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної 

мови та методики викладання; 

Дорофєєва Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики іноземної мови 

та методики викладання; 

Садовець Олеся Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики іноземної 

мови та методики викладання; 

Кулешова Олена Віталіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки; 

Заславська Ольга Олександрівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри філософії і політології 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

11.40–12.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 3 зі 

здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи; 

здобувачі освіти, які навчаються за ОП: 

Кулеша Марія (1 курс), Огурцова Діана (1 курс ), Довганюк Анастасія (2 курс), Харитонова Анна 

(2 курс), Машталер Валентина (3 курс), Верещинський Артур (3 курс), Бойчунь Карина (3 курс), 

Верезумська Ірина (4 курс), Антонюк Вікторія (4 курс), Сукманюк Ірина (4 курс) 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

12.40–13.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Перерва  



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

14.00–14.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 4 із 

допоміжними 

(сервісними) 

структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи; 
Мартинюк Інна Станіславівна – начальник відділу кадрів;  
Косянчук Тетяна Францівна – начальник Центру післядипломної освіти; 
Кльоц Юрій Павлович – начальник інформаційно-комп’ютерного центру; 
Косіюк Микола Миколайович – начальник відділу інформаційного менеджменту та 
працевлаштування випускників;  
Берегова Наталія Петрівна – керівник психологічної служби; 
Айвазян Олена Борисівна – директор наукової бібліотеки 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

14.40–15.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 5 з 

випускниками 

Члени експертної групи;  

Випускники: 

Філіпова Ірина (2020), Павлюк Світлана (2020), Ліщук Катерина (2020), Афонченко Марина (2018), 
Андрійчук Лілія (2017), Шлопко Юлія (2016), Лапшина Ольга (2013) 

15.40–16.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 5 і підготовка 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 

(40 хвилин) 

Зустріч 6 із 

роботодавцями 

Члени експертної групи;  

представники роботодавців, залучені до процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

Яківчук Андрій Анатолійович – директор Навчально-виховного об’єднання №5 імені Сергія Єфремова, 

м. Хмельницький; 

Байдич Віктор Григорович – директор Гімназії № 2, м. Хмельницький; 

Комочкова Оксана Дмитрівна – заступник директора з виховної роботи СЗОШ І-ІІІ ступенів № 21, 

м. Хмельницький; 

Зачинська Наталя Валеріанівна– директор Мовної студії «А+», м. Хмельницький; 

Пістрюга Людмила Василівна – директор Шепетівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 імені Валі Котика, 

Хмельницька обл.; 

Снігуров Віктор Анатолійович – директор Мовної школи «English TOP Studio», м. Хмельницький 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

16.40–17.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

17.00–17.30 

(30 хвилин) 

Внутрішня зустріч 

експертів 

Члени експертної групи 

День 2 – 09.02.2021 (вівторок) 

09.30–10.00 

(30 хвилин) 

Підготовка до 

зустрічей 

Члени експертної групи 

10.00–10.40 

(40 хвилин) 

Огляд навчальних 

приміщень, 

матеріально-технічної 

бази, які 

використовують під 

час реалізації ОП 

Члени експертної групи;  

Орловська Ольга Володимирівна – гарант ОП;  

Мудрик Юрій Сергійович – заступник декана факультету міжнародних відносин; 

Бідюк Наталя Михайлівна – завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання; 
Мартинюк Олена Володимирівна – член проєктної групи ОП; 
Левицька Наталія Валентинівна – старший викладач кафедри практики іноземної мови та методики 
викладання 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

10.40–11.20 

(40 хвилин) 

Підсумовування 

Огляду МТБ і 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.20–12.00 

(40 хвилин) 

Зустріч 7 із 

представниками 

студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування:    

Магльона Анна – голова студентської ради університету;  

Мамчич Катерина – заступник голови первинної профспілкової організації;  

Яруш Ольга – голова студентського самоврядування факультету міжнародних відносин;  

Чуркіна Любов – член студентського самоврядування факультету міжнародних відносин;  

Карпенко Ангеліна – член студентського самоврядування факультету міжнародних відносин; 

Крівова Анастасія – член студентського самоврядування факультету міжнародних відносин; 

Герасимчук Анна – член студентського самоврядування факультету міжнародних відносин 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

12.00–12.20 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 7 і підготовка 

до зустрічі 8 

Члени експертної групи 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

12.20–13.00 

(40 хвилин) 
Зустріч 8 з 

адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Матюх Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи; 

Йохна Микола Антонович – проректор з міжнародних зв’язків; 

Красильникова Ганна Володимирівна – завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти;  

Самолюк Олег Григорович – завідувач навчального відділу; 

Лопатовський Віктор Григорович – директор центру аналітики, моніторингу та організації навчального 

процесу 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

13.00–13.20 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

13.20–14.00 Перерва  

14.00–14.40 

(40 хвилин) 
Зустріч 9 Відкрита 

зустріч 

Члени експертної групи; 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти;  

14.40–15.00 

(20 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі 9 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 

(40 хвилин) 
Резервна зустріч Члени експертної групи; 

додатково запрошені особи 

15.40–16.20 

(40 хвилин) 

Підсумовування 

зустрічі, підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени експертної групи 

16.20–17.00 

(40 хвилин) 
Фінальний брифінг Члени експертної групи; 

Скиба Микола Єгорович – ректор університету;  

Матюх Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи;  

Синюк Олег Миколайович – проректор з наукової роботи;  

Третько Віталій Віталійович – декан факультету міжнародних відносин; 

Бідюк Наталя Михайлівна – завідувач кафедри практики іноземної мови та методики викладання; 

Орловська Ольга Володимирівна – гарант ОП 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник секретаріату 

Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

17.00–17.30 

(30 хвилин) 

Внутрішня зустріч 

експертів 

Члени експертної групи 

 

 



Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 3 – 10.02.2021 (середа) 

09.00–18.00 «День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 

 


