
 
 

 
 

 
 

ПРОГРАМА 
 

on-line роботи експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми «Філологія 

(германські мови та літератури (переклад включно)) за 

спеціальністю 035 Філологія  

(ID у ЄДЕБО 28707) за першим рівнем вищої освіти  

(справа № 648/АС-21) 

в Херсонському державному університеті 

 

13.04.2021-15.04.2021 

 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план 

роботи експертної групи в Херсонському державному університеті 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 Херсонського державного університету. 

Узгоджена програма on-line роботи 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. Внутрішні on-line зустрічі експертної групи є закритими. Крім 
випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 
присутні працівники Херсонського державного університету та інші особи.  

2.2. Херсонський державний університет забезпечує дистанційну 
присутність осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи для кожної 
зустрічі on-line, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими. 
На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно 
до розкладу. 

2.3. У розкладі роботи експертної групи передбачається резервна on-
line 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; Херсонський державний 
університет має вжити розумних заходів аби забезпечити участь відповідної 
особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line 
зустріч. Херсонський державний університет зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату і час проведення зустрічі on-line, а також ідентифікатор 
або лінк, за яким до цієї зустрічі можна приєднатися. 

2.5. Херсонський державний університет надає документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит 
експертної групи. 

2.6. Контактною особою від Херсонського державного університету з 
усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої 
програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза в Херсонському державному університеті 

проводиться з використанням платформи ZOOM. 
 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

13.04.2021-15.04.2021 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

 
День 1 – 13.04.2021 (вівторок) 

 
09.00–09.30 

 
Зустріч 1 з гарантом ОП 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Алла Цапів  
 

09.30–10.00 
 

Підсумовування зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 
 

10.00–10.40 
 

Зустріч 2 з керівником та 
менеджментом ЗВО 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 
ректор – Олександр Співаковський, кандидат фізико-математичних 
наук, доктор педагогічних наук, професор; 
перший проректор – Сергій Омельчук, доктор педагогічних наук, 
професор; 
проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи – 
Дар’я Мальчикова, доктор географічних наук, професор;  
проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи – 
Максим Вінник, кандидат педагогічних наук, доцент; 
проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та 
науково-педагогічної роботи – Наталія Кушнір, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 
проректор з соціально-гуманітарної  та науково-педагогічної роботи – 
Сергій Кузнецов, кандидат філологічних наук, доцент; 
декан факультету української й іноземної філології та журналістики –
Ірина Гоштанар, кандидат педагогічних наук, доцент; 
в.о. завідувача кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики 
Юлія Кіщенко, кандидат педагогічних наук, доцент; 
завідувач кафедри німецької та романської філології Світлана 
Солдатова, кандидат філологічних наук, доцент; 
гарант ОП – Алла Цапів, доктор філологічних наук, доцент.  



10.40-11.00 
 

Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

11.00-12.00 
 

Зустріч 3 з академічним 
персоналом  
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Алла Цапів;  
Мар’яна Акішина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології та прикладної лінгвістики;  
Олена Хан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
філології та прикладної лінгвістики;  
Катерина Французова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології та прикладної лінгвістики;   
Яна Просяннікова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології та прикладної лінгвістики;  
Вікторія Колкунова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
англійської філології та прикладної лінгвістики;  
Лариса Ковбасюк, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
німецької та романської філології.  

12.00-12.30 
 

Підсумовування зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 
 

Члени експертної групи 

12.30-13.00 
 

Зустріч 4 із представниками 
студентського самоврядування 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування, які відповідають за участь 
студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти:  
Анна Майба, голова студентського парламенту ХДУ;  
Анастасія Крапівнікова, голова старостату університету; 
Ангеліна Руденко, голова профкому студентів ХДУ; 
Ольга Ларіна, голова студентської ради факультету української й 
іноземної філології та журналістики; 
Тетяна Бибик, голова старостату факультету української й іноземної 
філології та журналістики. 

13.00-13.30 
 

Підсумовування зустрічі 4  
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

13.30-14.30 
 

Перерва 
 
 

 



14.30-15.00  Підготовка до зустрічі 5 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 
 

Зустріч 5 зі здобувачами 
вищої освіти 
(відеоконференція) 
 
 

Члени експертної групи; 
Юлія Кудінова – студентка 1 курсу; 
Валерія  Блажко – студентка 2 курсу;  
Дар’я Пуняк – студентка 2 курсу;  
Анастасія Кравченко – студентка 3 курсу; 
Анжеліка Березень – студентка 3 курсу; 
Валерія Крив’яник – студентка 3 курсу; 
Марія Афанасенко – студентка 4 курсу; 
Юлія Кисіль – студентка  4 курсу; 
Юлія Власенко – студентка 4 курсу; 
Карина Юркова – студентка 1 курсу заочної форми навчання; 
Кудрявченко Микола – студент 2 курсу заочної форми навчання; 
Марина Маляренко – студентка 3 курсу заочної форми навчання;  
Анастасія Колесова – студентка 4 курсу заочної форми навчання. 

15.40-16.00 
 

Підведення підсумків 
зустрічі 5.(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи  

16.00-18.00 Внутрішня зустріч експертної 
групи. Робота з документами. 
(відеоконференція) 
 
 

Члени експертної групи 

День 2 – 14.04.2021 (середа) 
09.00-09.30 
 

Організаційна зустріч членів 
експертної групи 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

09.30-10.30 
 
 

Огляд навчальних приміщень, 
матеріально-технічної бази, які 
використовують під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Алла Цапів; 
Ірина Гоштанар, декан факультету української й іноземної філології та 
журналістики, кандидат педагогічних наук, доцент; 
Мар’яна Акішина, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 



англійської філології та прикладної лінгвістики; 
Олена Хан, кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
філології та прикладної лінгвістики; 
Катерина Французова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
англійської філології та прикладної лінгвістики; 
Ольга Савченко, асистент кафедри слов’янської філології та світової 
літератури імені професора О. Мішукова;  
Нателла Арустамова, директор Наукової бібліотеки ХДУ; 
Тетяна Кравченко, завідувач гуртожитку № 3 Херсонського державного 
університету. 

10.30-11.00 Підсумовування огляду МТБ  і 
підготовка до зустрічі 6 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

11.00-11.40 Зустріч 6 з представниками  
адміністративних підрозділів  
(відеоконференція) 
 
 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Алла Цапів; 
керівник навчально-методичного відділу – Тетяна Корнішева, кандидат 
мистецтвознавства, доцент; 
керівник відділу кадрів – Наталія Кудас; 
керівник навчального відділу – Вікторія Яценко, кандидат економічних 
наук; 
в.о. керівника відділу забезпечення академічно-інформаційно-
комунікаційної інфраструктури – Олександр Лемещук;  
керівник відділу забезпечення якості освіти – Анастасія Бистрянцева, 
кандидат фізико-математичних наук, доцент; 
керівник відділу приймальної комісії – Надія Стародубець; 
в.о. керівника відділу міжнародних ініціатив та проєктної діяльності – 
Євгенія Ревенко;  
головний бухгалтер – Ірина Попова; 
керівник відділу по роботі з обдарованою молоддю – Юлія Юріна, 

кандидат філологічних наук, доцент. 

11.40-12.00 Підсумовування зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 



12.00-12.30 Зустріч 7 із роботодавцями 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
начальник центру міжнародного співробітництва 
Херсонської Торгово-промислової палати – Лариса Пономаренко; 
директор бюро перекладів «Сократ» – Тетяна Семилетова; 
директор з розвитку персоналу ТОВ «Автопланета Плюс» – 
Лариса Крамаровська; 
директор загальноосвітньої школи I-III ступенів № 36 м. Херсон – Юлія 
Ланкіна;  
керівник приватної лінгвістичної школи _Skill – Вікторія Давидова;   
заступник директора з навчально-виховної роботи Херсонського 
академічного ліцею імені О.В. Мішукова, учитель німецької мови, кандидат 
філологічних наук, учитель-методист, спеціаліст вищої категорії Емілія 
Чечуй. 

12.30-13.00 
 

Підсумовування зустрічі 7 і 
підготовка до резервної 
зустрічі 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

13.00-13.30 
 

Резервна зустріч 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
Марія Андрєєва – студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої 
освіти ОПП «Філологія (германські мови та літератури) (переклад 
включно) перша – англійська», член робочої групи формування ОПП 
«Філологія (германські мови та літератури) (переклад включно)» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти 2020 року. 

13.30-14.00 
 

Підсумовування резервної 
зустрічі і підготовка до 
зустрічі 8 (відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

14.00-15.00 Перерва 
 

 

15.00-15.30 
 

Зустріч 8 Відкрита зустріч 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі стейкхолдери ОП (крім гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО) 
 



15.30-16.00 
 

Підсумовування зустрічі 8 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

16.00-16.20 Фінальний брифінг 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи; 
ректор – Олександр Співаковський, кандидат фізико-математичних 
наук, доктор педагогічних наук, професор; 
перший проректор – Сергій Омельчук, доктор педагогічних наук, 
професор; 
проректор з навчальної та науково-педагогічної роботи – 
Дар’я Мальчикова, доктор географічних наук, професор;  
проректор з інноваційної, міжнародної, інвестиційної діяльності та 
науково-педагогічної роботи – Наталія Кушнір, кандидат педагогічних 
наук, доцент; 
проректор з фінансово-господарської та науково-педагогічної роботи –
Максим Вінник, кандидат педагогічних наук, доцент;  
проректор з соціально-гуманітарної та науково-педагогічної роботи – 
Сергій Кузнецов, кандидат філологічних наук, доцент; 
декан факультету української й іноземної філології та журналістики– 
Ірина Гоштанар, кандидат педагогічних наук, доцент; 
в.о. завідувача кафедри англійської філології та прикладної лінгвістики 
Юлія Кіщенко, кандидат педагогічних наук, доцент; 
завідувач кафедри німецької та романської філології Світлана 
Солдатова, кандидат філологічних наук, доцент; 
гарант ОП – Алла Цапів, доктор філологічних наук, доцент. 

16.20-16.40 Підсумовування фінальної 
зустрічі (відеоконференція) 

Члени експертної групи 

16.40-18.00 Внутрішня зустріч експертної 
групи. Робота з документами. 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи 

День 3 – 15.04.2021 (четвер) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
(відеоконференція) 
 

Члени експертної групи 

 


