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ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за першим 

рівнем вищої освіти освітньої програми: «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» 

(ID у ЄДЕБО 23661) за справою №394/АС-20, 

у Херсонському державному університеті 

у строк з 15 червня по 17 червня 2020 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№911-Е від 02 червня 2020 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 

форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 

програма відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 

програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 

про дату і час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли 

це погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 

відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 

програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи 

 

№ Назва заходу Рекомендована к-сть осіб від 

ЗВО (ПІБ) 

Тривалість 

(без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) / Час 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Примітки / Члени 

експертної групи 

 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Федорчук О.М. 

AFedorchuk@ksu.ks.ua 

 

5-10 хвилин відеоконференція Рекомендовано за 

2-4 дні до 

експертизи в два 

етапи: спочатку 

без представника 

секретаріату, потім 

за його участі 

День 1 – (15.06.2020) 

1. Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

Кобець В.М. 

kobetz@ukr.net 

09.30–09.45 відеоконференція Члени експертної 

групи  (Труніна 

І.М., Левкіна Р.В., 

Левченко С.П.), 

фахівець відділу 

по роботі з 

експертами 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти 

2. Зустріч 1 з гарантом ОП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

Гарант ОП Федорчук О.М. 

AFedorchuk@ksu.ks.ua 

09.45–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи  

3 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

 10.15–10.30 відеоконференція Члени експертної 

групи  

mailto:kobetz@ukr.net
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4 Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО Ректор ХДУ        

Співаковський О. В. 

spivakovsky@ksu.kherson.ua 

перший проректор       

Омельчук С.А. 

omegas@ksu.ks.ua 

проректор з навчальної та 

науково-педагогічної роботи  

Тюхтенко Н.А. 

Tuhtenko@ksu.ks.ua 

Декан ФЕМ Соловйов А.І. 

solovyovandrey0@gmail.com 

зав. каф. фінансів, обліку та 

підприємництва         

Мохненко А.С. 

Mohnenko@ksu.ks.ua 

10.30–11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

5 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

 11.00–11.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6 Зустріч 3 з викладацьким складом ОП 

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність») 

Проф. Мохненко А.С. 

Mohnenko@ksu.ks.ua 

Доцент Федорчук О.М. 

AFedorchuk@ksu.ks.ua 

Доцент Мельникова К.В. 

EMelnikova@ksu.ks.ua 

Доцент Ковальов В.В. 

VKovaliov@ksu.ks.ua 

Доцент Петренко В.С. 

petrenkovika1986@gmail.com 

Доцент Фурдак М.С. 

MFurdak@ksu.ks.ua 

11.15–12.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

7 Підведення підсумків зустрічі 3   12.00–12.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

8 Обідня перерва  12.30–13.30   

 Підготовка до зустрічі 4  13.30 - 14.00    

mailto:spivakovsky@ksu.kherson.ua
mailto:omegas@ksu.ks.ua
mailto:Tuhtenko@ksu.ks.ua
mailto:solovyovandrey0@gmail.com
mailto:EMelnikova@ksu.ks.ua
mailto:petrenkovika1986@gmail.com
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9 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Єрмолаєва Дарина 

dyermolaeva99@gmail.com 

Козлов Микита 

kozlov.nike9@gmail.com 

Шевченко Віталій 

masterprotv3@gmail.com 

Кір’янова Дарія 

dariakiranova7@gmail.com 

Холодняк Валерія 

valeriakhl13@gmail.com 

Воронін Андрій 

voroninandrej819@gmail.com 

Кутіщева Єлизавета 

@landameena2002@gmail.com 

Сокуренко Дарія 

sokurenko.darya12@gmail.com 

Цимбаревич Єлизавета 

tsymbarevich.liza@gmail.com 

14.00–14.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

 14.30–15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

11 Зустріч 5 з представниками органів 

студентського самоврядування 

факультету економіки і менеджменту 

ХДУ 

Самойленко Анастасія 

anastasiya1999ua@gmail.com 

Крапівнікова Анастасія 

nastyakrapivnikova@gmail.com 

Зінченко Світлана 

s.zinchenko26@gmail.com 

Макейчев Олександр 

alexmakeichev@gmail.com 

Плєшівцева Анастасія 

anamartlet@gmail.com 

15.00–15.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

12 Підведення підсумків зустрічі 5  15.30 – 16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 Підготовка до зустрічі 6  16.00–16.30   

13 Зустріч 6 з роботодавцями здобувачів Пісіньков А.О. 16.30–17.00 відеоконференція Члени експертної 

mailto:dyermolaeva99@gmail.com
mailto:kozlov.nike9@gmail.com
mailto:masterprotv3@gmail.com
mailto:dariakiranova7@gmail.com
mailto:valeriakhl13@gmail.com
mailto:tsymbarevich.liza@gmail.com
mailto:anastasiya1999ua@gmail.com
mailto:nastyabolgar@icloud.com
mailto:s.zinchenko26@gmail.com
mailto:alexmakeichev@gmail.com
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вищої освіти ОП «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність»  

Aapbud@i.ua 

Скороход О.В. 

421206@gmail.com 

групи 

14 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до відкритої зустрічі 

 17.00–17.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

15 Відкрита зустріч 6 усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації 

ЗВО) 

17.30–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

16 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі 6 

 18.00–18.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

День 2 – (16.06.2020) 

17 Зустріч експертної групи  09.15–09.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

18 Ознайомлення з матеріальною базою 

ЗВО та ОП «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» 

За пропозицією ЗВО 09.30–10.00 Фотозвіт, відео 

звіт або 

відеотрансляція 

Члени експертної 

групи 

19 Підготовка до зустрічі 7  10.00–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

Кобець В.М. 

kobetz@ukr.net, керівник 

відділу забезпечення якості 

освіти; 

Кудас Н.А. natkudas@ksu.ks.ua, 

керівниця відділу кадрів; 

доц. Полякова Г.М., керівниця 

навчально-методичного 

відділу 

Galina@ksu.ks.ua; 

Попова І.М. 

Ipopova@ksu.ks.ua, головний 

бухгалтер; 

Косякова Т.О. 

10.15–11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

mailto:Aapbud@i.ua
mailto:421206@gmail.com
mailto:kobetz@ukr.net
mailto:natkudas@ksu.ks.ua
mailto:Galina@ksu.ks.ua
mailto:Ipopova@ksu.ks.ua
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Kosyakova@ksu.ks.ua 

керівник навчального відділу 

Коткова В.В. 

verakotkova84@gmail.com , 

керівниця відділу міжнародних 

ініціатив та проєктної 

діяльності; 

Лемещук О.І. 

OLemeshchuk@ksu.ks.ua, в.о. 

керівника відділу забезпечення 

академічно-інформаційно-

комунікаційної 

інфраструктури. 

21 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до резервної зустрічі 

 11.00–11.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

22 Резервна зустріч  11.30–12.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

23 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

 12.00–12.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

24 Обідня перерва  12.15–13.15   

25 Підготовка до фінального брифінгу  13.15–13.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

26 Фінальний брифінг Ректор ХДУ    Співаковський 

О. В. 

spivakovsky@ksu.kherson.ua 

перший проректор Омельчук 

С.А. 

omegas@ksu.ks.ua 

проректор з навчальної та 

науково-педагогічної роботи  

Тюхтенко Н.А. 

Tuhtenko@ksu.ks.ua 

проректор з міжнародних 

зв’язків Лаврикова О.В. 

13.30–14.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

mailto:Kosyakova@ksu.ks.ua
mailto:verakotkova84@gmail.com
mailto:OLemeshchuk@ksu.ks.ua
mailto:spivakovsky@ksu.kherson.ua
mailto:omegas@ksu.ks.ua
mailto:Tuhtenko@ksu.ks.ua
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Lavrikova@ksu.kherson.ua 

Декан ФЕМ Соловйов А.І. 

solovyovandrey0@gmail.com 

зав. каф. фінансів, обліку та 

підприємництва   Мохненко 

А.С. 

Mohnenko@ksu.ks.ua 

27 Підведення підсумків фінального 

брифінгу 

 14.00–14.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

28 Робота з документами  14.15–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 3 – (17.06.2020) 

29 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

 09.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

 

Керівник експертної групи          Ірина ТРУНІНА 

 

Гарант ОП «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»     Олександр ФЕДОРЧУК 

 

 

mailto:Lavrikova@ksu.kherson.ua
mailto:solovyovandrey0@gmail.com
mailto:Mohnenko@ksu.ks.ua

