
 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Облік і оподаткування» за початковим рівнем (короткий цикл) 

вищої освіти у Херсонському державному аграрно-економічному університеті 

з 28.04.2021 р. по 30.04.2021 р. 
 

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 заходів 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 програмі заходів для кожної зустрічі, у 

погоджений час. 
Зустрічі, включені до програмі заходів, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 

що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У програмі заходів 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 програмі заходів 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 (в електронному вигляді), 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 засобами відеоконференції Zoom.



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – (28.04.2021) 

09.00-09.40 Зустріч 1 з гарантом ОП 

(організаційна) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Шепель Інеса Вадимівна 

09.40-10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

10.00-10.40 Зустріч 2 з керівництвом 

Херсонського державного аграрно-

економічного університету 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Шепель Інеса Вадимівна;  
ректор університету – Кирилов Юрій Євгенович; 
перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи – Грановська Вікторія 

Григорівна; 
проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності – Аверчев Олександр 

Володимирович; 
декан економічного факультету – Крикунова Вікторія Миколаївна; 
завідувач кафедри обліку і оподаткування – Скрипник Світлана Валентинівна 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

11.00-12.00 Зустріч 3 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи. 

Науково-педагогічні працівники, що відповідають за зміст ОП та викладають на цій ОП:  

Сакун Аліна Жоржовна, доцент  кафедри обліку і оподаткування; 

Пристемський Олександр Станіславович, доцент кафедри обліку і оподаткування; 

Коваль Світлана Вікторівна, доцент  кафедри обліку і оподаткування; 

Ревтьо Олеся Ярославівна, доцент кафедри  рослинництва та агроінженерії; 

Крикунова Вікторія Миколаївна, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу й іноземних мов; 

Варнавська Інна В’ячеславівна, доцент кафедри професійної освіти; 

Димова Ганна Олегівна- доцент кафедри менеджменту та інформаційних технологій; 

Несін Юрій Миколайович, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 

й іноземних мов; 

Черемісін Олександр Вікторович, професор кафедри професійної освіти; 

Чепок Роман Володимирович, доцент кафедри професійної освіти; 

Адвокатова Надія Олександрівна, доцент кафедри економіки та фінансів 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

12.30-13.30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи. 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП (по 3-4 здобувачі кожного курсу): 



1 рік навчання 

1. Лопушенко Інна  

2. Векшина Анна  

3. Солтис Вероніка  

4. Бабченко Костянтин  

2 рік навчання 

1. Волков Микита  

2. Галдіна Веніаміна  

3. Коверга Денис  

13.30-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

14.20-15.00 Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

голова студентського парламенту – Бойко Ганна 

голова студентської ради економічного факультету – Новак Владислав; 

2-3 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь 

студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти: 

Баландіна Ірина –  здобувач вищої освіти 4 курсу, ОР Бакалавр; 

Соколова Маргарита –  здобувач вищої освіти 1 курсу ОР Магістр.  

2-3 особи від органу студентського самоврядування економічного факультету, у т.ч. 

здобувачі цієї ОП: 

Галдіна Веніаміна – здобувач вищої освіти 2 року навчання  ОР «Молодший бакалавр»; 

Векшина Анна – здобувач вищої освіти 1 року навчання ОР «Молодший бакалавр» 

15.00-15.20 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до огляду матеріально-

технічної бази 

Члени експертної групи. 

15.20-16.00 Огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час 

реалізації ОП (навчальних 

аудиторій, лабораторій, 

спеціального обладнання, 

ліцензованого програмного 

забезпечення (за наявності), 

соціальної інфраструктури 

(гуртожитки, спортивна база тощо). 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Шепель Інеса Вадимівна; 

інші особи (за потреби), які допомагатимуть у демонстрації  матеріально-технічної бази 

16.00-16.20 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до  зустрічі 6 

Члени експертної групи. 



16.20-17.00 Зустріч 6 з роботодавцями  Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП  (4-6 осіб) 

Кручиненко Вікторія Анатоліївна – представник ТОВ «Фінансова компанія ЕЛІТ-

ФАКТОР»; 

Катречко Інна Олексіївна – головний бухгалтер  ТОВ «Сади Херсонщини»; 

Супрун Ольга Олександрівна – ФОП «Супрун О.О.»; 

Новікова Галина Петрівна – головний бухгалтер СТОВ «Аграрник»; 

Кальницький Роман Володимирович – заст. начальника головного управління 

пенсійного фонду України в Херсонський області; 

Стеценко Ірина Ігорівна – представник ПП «Криниця»; 

Чечоткін Володимир Володимирович – керівник напрямку по просуванню послуг 

бюджетним організаціям ХФ КБ АТ «Приватбанк» 

17.00-18.00 Підведення підсумків зустрічі 6 та 1 

дня, планування 2 дня 

Члени експертної групи. 

 

День 2 – (29.04.2021) 

09.00-9.30 Підготовка до зустрічі 7, робота з 

документами 

Члени експертної групи. 

09.30-10.30 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

 

Представник НМВ, завідувач практикою – Продан Світлана Вікторівна 

Представник структурного підрозділу, відповідального за внутрішнє забезпечення якості 

освітнього процесу у ЗВО – Дебела Ірина Миколаївна; 

Начальник навчально-методичного відділу – Андрєєва Регіна Ігорівна; 

Особа із сектору забезпечення якості освіти – Сімонцева Людмила Олександрівна;  

Декан економічного факультету – Крикунова Вікторія Миколаївна; 

Заступник декана економічного факультету з навчальної роботи – Капліна Анастасія 

Іванівна 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

11.00-12.00 Зустріч 8 із допоміжними 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 

 

Керівник психологічної служби – Виноградова Тетяна Іванівна; 

Директор  Науково ї бібліотеки – Смирнова Ірина Олександрівна;   

Головний бухгалтер – Кальсіна Світлана Леонідівна;   

Проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності – Аверчев Олександр 

Володимирович;   

Відповідальний за працевлаштування випускників – Ріжко Марія Юріївна; 



Начальник відділу  кадрів – Яворська Юлія Віталіївна; 

Директор ННЦ «Інститут післядипломної освіти та дорадництва – Яремко Юрій Іванович; 

Представник науково-технічного відділу – Сімонова Оксана Миколаївна; 

Відповідальний секретар приймальної комісії – Панкратьєва Тетяна Леонідівна; 

Помічник ректора з виховної роботи – Любенко Оксана Іванівна; 

Помічник декана з виховної роботи економічного факультету – Варнавська Інна 

В’ячеславівна 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 8 і 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи. 

12.30-13.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

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

13.00-13.30 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи. 

13.30-14.00 Обідня перерва  

14.00-15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00-16.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, робота з документами, 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи. 

16.00-16.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

гарант ОП – Шепель Інеса Вадимівна;  
ректор університету – Кирилов Юрій Євгенович; 
перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи – Грановська Вікторія 

Григорівна; 
проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності – Аверчев Олександр 

Володимирович; 
декан економічного факультету – Крикунова Вікторія Миколаївна; 
завідувач кафедри обліку і оподаткування – Скрипник Світлана Валентинівна 

16.40-18.00 Підведення підсумків 2 дня і 

планування 3 дня 

Члени експертної групи. 

День 3 – (30.04.2021) 

09.00-18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи (робота 

над звітом). 

Члени експертної групи. 

 


