
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП 

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), 
перша – німецька, 

035  Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)), 
перша – англійська 

у Херсонському державному університеті 
із використанням технічних засобів відеозв’язку 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи із закладом вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, 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 виїзду 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. Обов’язкове оприлюднення програми онлайн візиту. Обов’язковий відеозапис 
усіх етапів онлайн візиту. 

2.2. Обов’язкова участь члена Національного агентства / співробітника секретаріату у 
відеоконференціях. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, погоджених 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для 
кожної зустрічі, у погоджений час. 

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

2.5. У розкладі виїзду 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 розкладу виїзду 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, 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 з використанням технічних засобів 
відеозв’язку.



 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

День 1 – 02 листопада 2020 р. 

08:30–9:00 Підготовка до зустрічі з 
гарантами 

Члени експертної групи Відеоконференція 
ZOOM 

09:00–09:40 Організаційна зустріч 
з гарантами ОП 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП:  
гаранти ОП: Бєлєхова Лариса 
Іванівна, професор; 
 Ковбасюк Лариса Анатоліївна, 
доцент. 

Відеоконференція 
ZOOM 

09:40–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи  
10:00–10:40 Зустріч 1 з адміністрацією ЗВО Члени експертної групи; 

гаранти ОП (проф. Бєлєхова 
Лариса Іванівна, доц. 
Ковбасюк Лариса 
Анатоліївна); 
ректор (проф. Співаковський 
Олександр Володимирович); 
проф. Омельчук Сергій 
Аркадійович, перший проректор;  
проф. Кобець Віталій 
Миколайович, проректор з 
навчальної та науково-педагогічної 
роботи  
доц. Кузнецов Сергій 
Володимирович, проректор з 
соціально-гуманітарної та науково-
педагогічної роботи;  
проф. Лаврикова Оксана 
Валентинівна, проректор з 
міжнародних зв’язків, науково-
педагогічної роботи та 
комунікаційних технологій;  
доц. Вінник Максим 
Олександрович, проректор з 
фінансово-господарської та 
науково-педагогічної роботи;  
доц. Гоштанар Ірина 
Вікторівна, декан факультету 
української й іноземної філології та 
журналістики 

Відеоконференція 
ZOOM 

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 1, 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 
 

 

11:00–12:00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП: проф. Бєлєхова 
Лариса Іванівна, доц. 
Ковбасюк Лариса Анатоліївна; 

Відеоконференція 
ZOOM 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

науково-педагогічні працівники, 
що безпосередньо відповідають за 
зміст ОП, а також викладають на 
них:  
проф. Романова Наталя 
Василівна,  
проф. Штепенко Олександра 
Генадіївна,  
доц. Борисова Тетяна 
Сергіївна, 
доц. Кіщенко Юлія 
Володимирівна,  
доц. Колкунова Вікторія 
Володимирівна,  
доц. Москвичова Оксана 
Анатоліївна,   
доц. Поторій Наталія 
Володимирівна,  
доц. Поліщук Ірина Євгенівна 
доц. Просяннікова Яна 
Миколаївна,  
доц. Солдатова Світлана 
Миколаївна,  
доц. Цапів Алла Oлексіївна,  
ст. викладач Діденко Наталія 

Вікторівна 
12:00–12:15 Підведення підсумків зустрічі 2, 

підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи  

12:15–13:00 Обідня перерва   
13:00–14:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти (німецька мова) 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (німецька 
мова) (6 осіб – другого курсу, 
4 особи – першого курсу): 2 курс: 
Гузік Світлана, Кашуліна 
Анастасія, Слинько 
Вікторія, Сорокотяга Ірина, 
Чернова Катерина, Ющук 
Валерія. 

1 курс: Карпінська Анастасія, 
Пахомова Марія, Катерина 
Рожко, Катерина Приходько 

Відеоконференція 
ZOOM 

14:00–14:15 Підведення підсумків зустрічі 3, 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи  

14:15–15:15 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти (англійська мова) 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП (англійська 
мова): 

Відеоконференція 
ZOOM 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

- денна форма навчання 2 курс: 
Матвеєв Сергій, Мак Людмила, 
Маркіна Анастасія, Іванько 
Аліна, Фесків Єлізавета; 
- денна форма навчання 1 курс: 
Сергеєва Римма, Андрєєва 
Марія; 
- заочна форма навчання 2 
курс:  
Довганюк Євгенія, Люта 
Ольга; 
- заочна форма навчання 1 курс: 
Шульженко Ганна 

15:15–15:30 Підведення підсумків зустрічі 4, 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи  

15:30–16:10 Зустріч 5 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП (попередніх 

редакцій, до 5 осіб з кожної ОП 
різних років): 

Дудка Ксенія, 
Куліш Катерина,  
Лихошерстова Валерія 
Пермінова Марія, 
Ревенко Євгенія,  
Слива Ілона 
Солонина Тетяна,  
Субот Інна,  
Тригуб Тетяна 

Відеоконференція 
ZOOM 

16:10–16:30 Підведення підсумків зустрічі 5, 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 
 

 

16:30–17:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гарантів ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція 
ZOOM 

17:00–18:00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи  

День 2 – 03 листопада 2020 р. 
09:00–9:20 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 
час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП (проф. Бєлєхова 
Лариса Іванівна, доц. 
Ковбасюк Лариса 
Анатоліївна); 
в.о. завідувачки кафедри 
англійської філології та прикладної 
лінгвістики (доц. Кіщенко Юлія 
Володимирівна) 

Відеотур. 
Відеоконференція 
ZOOM 

9:20–10:00 Огляд 
– системи дистанційного 

Члени експертної групи; 
гаранти ОП (проф. Бєлєхова 

Відеотур. 
Відеоконференція 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

навчання KSU Online, що 
використовується під час 
реалізації ОП; 

– сервісу KSU Feedback; 
– інших ІТ-засобів, що 

використовуються в навчальній 
роботі та адмініструванні ЗВО 

Лариса Іванівна, 
доц. Ковбасюк Лариса 
Анатоліївна); 
керівник Відділу забезпечення АІК 
інфраструктури : 
Лемещук Олександр Ігорович;  
фахівець І категорії Відділу 
забезпечення академічно-
інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури: Слизькоуха 
Анастасія Романівна 

ZOOM 

10:00–10:15 Підведення підсумків огляду 
МТБ, підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи  

10:15–11:15 Зустріч 7 з адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
керівниця Відділу забезпечення 
якості освіти 
(Бистрянцева Анастасія 
Миколаївна); 
керівниця Навчально-методичного  
відділу (Корнішева Тетяна 
Леонідівна); 
керівниця Навчального відділу 
(Яценко Вікторія Федорівна); 
керівниця Відділу по роботі з 
обдарованою молоддю  
(Юріна Юлія Миколаївна); 
керівниця Відділу кадрів (Кудас 
Наталія Анатоліївна)  

Відеоконференція 
ZOOM 

11:15–11:30 Підведення підсумків зустрічі 7, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи  

11:30–12:30 Зустріч 8 із сервісними 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Директор Наукової бібліотеки ХДУ 
(Арустамова Нателла 
Артемівна) 
керівниця Гуманітарного відділу 
(Жмак Лариса Анатоліївна); 
відділ міжнародних ініціатив та 
проектної діяльності (Гелдаш 
Любов Павлівна); 
Керівник Відділу забезпечення АІК 
інфраструктури (Лемещук 
Олександр Ігоревич) 

Відеоконференція 
ZOOM 

12:30–12:45 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи  
12:45–13:30 Обідня перерва   
13:30–14:10 Резервна зустріч / робота з 

документами 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч; 

Відеоконференція 
ZOOM 

14:10–14:30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі, підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи  



 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

14:30–15:10 Зустріч 10 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського 
самоврядування: 

голова студентського парламенту 
ХДУ (Майба Анна Миколаївна); 
голова старостату університету 
(Крапівнікова Анастасія 
Віталіївна); 
заступниця голови ППОС ХДУ 
(Руденко Ангеліна Андріївна); 
голова студентської ради 
факультету української й іноземної 
філології та журналістики (Ларіна 
Ольга Романівна); 
голова старостату факультету 
української й іноземної філології та 
журналістики (Бибик Тетяна 
Григорівна). 

Відеоконференція 
ZOOM 

15:10–15:30 Підведення підсумків зустрічі 10, 
підготовка до зустрічі 11 

Члени експертної групи  

15:30–16:00 Зустріч 11 з роботодавцями Члени експертної групи; 
начальник центру міжнародного 
співробітництва 
Херсонської Торгово-промислової 
палати – Пономаренко Лариса 
Валентинівна; 
завідувачка кафедри теорії та 
практики галузевого перекладу 
Херсонського національного 
технічного університету – 
Радецька Світлана Валеріївна; 
завідувачка кафедри іноземних мов 
Херсонського національного 
технічного університету -  
Подвойська Оксана 
Володимирівна; 
заступник директора з навчально-
виховної та науково-методичної 
роботи Херсонської гуманітарної 
гімназії № 6  Херсонської міської 
ради - Радецька Ірина 
Валентинівна;  
«ФОП Єрмакова Ганна  Петрівна» - 

Єрмакова Ганна Петрівна  

Відеоконференція 
ZOOM 

16:00–16:30 Підведення підсумків зустрічі 11, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 
 
 
 
 

 



 

Час Зустріч або інші активності Учасники Форма 
проведення 

16:30–17:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Ректор: проф. Співаковський 
Олександр Володимирович; 

проф. Омельчук Сергій 
Аркадійович, перший проректор;  
проф. Кобець Віталій 
Миколайович, проректор з 
навчальної та науково-педагогічної 
роботи  
доц. Кузнецов Сергій 
Володимирович, проректор з 
соціально-гуманітарної та науково-
педагогічної роботи;  
проф. Лаврикова Оксана 
Валентинівна, проректор з 
міжнародних зв’язків, науково-
педагогічної роботи та 
комунікаційних технологій;  
доц. Вінник Максим 
Олександрович, проректор з 
фінансово-господарської та 
науково-педагогічної роботи;  
доц. Гоштанар Ірина 
Вікторівна, декан факультету 
української й іноземної філології та 
журналістики;  
 
гаранти ОП: проф. Бєлєхова 
Лариса Іванівна,  
доц. Ковбасюк Лариса 
Анатоліївна; 
 
доц. Кіщенко Юлія 
Володимирівна, в.о. завідувачки 
кафедри англійської філології та 
прикладної лінгвістики; 
доц. Солдатова Світлана 
Миколаївна, завідувачка кафедри 
німецької та романської філології; 
 

Відеоконференція 
ZOOM 

17:00–18:00 Робота з документами Члени експертної групи  
 

День 3 – 04 листопада 2020 р. 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи  

 
 


