
 
 
 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів 

відеозв'язку за спеціальністю 035 «Філологія» освітньої- програми 

«Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська» 

(ID у ЄДБО 29287) за першим рівнем вищої освіти (справа №2034 АС/-21) 

в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка» 

у період з 10.01.2022 р. по 12.01.2022 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 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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.2. ЗВО забезпечує 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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. 

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

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 
відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. 



3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (10.01.22) 

0930–0945 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 
гарант ОП Савіна 
Юлія Олександрівна 

0945–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

1000–1040 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи; 

Гарант ОП –Юлія Олександрівна Савіна;  
Ректор – Олександр Олександрович 
Азюковський 
Перший проректор – Артем 
Володимирович Павличенко 
Проректор з науково-педагогічної, 
навчально-виховної роботи та 
перспективного розвитку – Микола 
Володимирович Трегуб 
Проректор з навчальної роботи 
– Юрій Тимофійович Хоменко 
Директор інституту – Олексій 
Борисович Іванов 
Декан – Михайло Валентинович Рогоза 

1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1100–1200 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
гарант ОП Савіна 
Юлія Олександрівна. 
 
завідувач кафедри перекладу к.ф.н., проф. 
Введенська Тетяна Юріївна 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі 
(не більше 10 осіб) 
к.ф.н, доц. Висоцька Тетяна Миколаївна, 
к.ф.н, доц. Черник Олена Олегівна;  
к.п.н., доц. Нестерова Ольга Юріївна; 
к.ф.н., доц. Короткова Світлана Віталіївна; 
к.ф.н., доц. Бойко Яна Вікторівна;  
ст. викл. Галушко Тетяна Вікторівна; 



ст. викл. Хуртак Ірина Вікторівна;  
ст. викл. Черкащенко Олеся Миколаївна; 
ст. викл. Столярська Олена Вікторівна. 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
1230–1330 Обідня перерва  

1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2-3 здобувачі з кожного року навчання очної 
та заочної форм навчання) 1курс (денна 
форма): Шаройко Ельвіра;  
2курс (денна форма) : Вітер Марія, Кіященко 
Олександра; Личковська Вікторія.   
3курс (денна форма): Сполітак Олена, Ямкова 
Валерія;  
4курс (денна форма): Балашова Ксенія, 
Жукова Єлизавета, Баранова Ірина. 
3курс (заочна форма): Афанасьева Катерина  
4курс (заочна форма): Псарьова Олена, 
Горожій Яна;   
 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

1530–1630 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (1– 
2 особи від органу студентського самоврядування  
ЗВО, які відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти; 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування відповідного структурного 
підрозділу, у якому реалізовується ОП) 
Пінччук Софія;  
Міщенко Валерій;  
Красавін Ярослав. 

  

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 4  

1700–1730 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 



1730–1800 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1800–1830 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП 
М.В. Губинський, головний редактор 
наукового фахового видання 
«Металургійна та гірничорудна 
промисловысть»; 
 
М.А. Гамій Керівник відділу перекладів 
ТОВ«ІнТекст»; 
 
К.С. Кузьміна, бюро перекладів «Latinica-
Кирилиця»; 
 
В.Г. Нікітіна, директор Україно -
Американського лінгвістичного центру; 
 
І.А. Яременко, директор Українсько-
німецького культурного центру.  
 
 

0830–0900 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – (11.01.22) 

0830–0900 Підготовка до зустрічей Члени експертної групи 

0900–1000 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП  Савіна Юлія Олександрівна 

1000–1030 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 



1030–1130 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 1. Начальник відділу внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти –
Яворська Олена Олександрівна  

2. Заступник начальника  науково-
дослідної                         частини – Нікітенко Ігор 
Святославович 

3. Начальник навчально-методичного 
відділу – Заболотна Юлія 
Олександрівна 

4. Директор бібліотеки – Онищенко 
Геннадій Анатолійович  

5. Керівник Центру професійного 
розвитку персоналу – Єрмошкіна 
Олена Вячеславівна  

6. Начальник відділу академічної 
мобільності – Жабчик Катерина 
Сергіївна  

7. Керівник інформаційно- 
комп’ютерного комплексу –
Казимиренко Олексій 
Володимирович  

1130–1200 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1200–1300 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
1. Заступник начальника відділу кадрів 

– Шевчук Олена Володимирівна 
2. Начальник відділу маркетингу –

Куваєва Тетяна Володимирівна  
3. Начальник планово-фінансового 

відділу -головний бухгалтер – 
Кукуюк Оксана Іванівна  

4. Відповідальний секретар 
приймальної комісії –Ащеулова 
Олександра Миколаївна  

5. Представник соціально- 
психологічної служби університету – 
Родіна Євгенія Дмитрівна  

6. Проректор з господарчої роботи – 
Григор’єв Олексій Євгенович 

   

1300-1330 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
1330-1430 Обідня перерва  



1430-1500 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

1500-1530 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1530-1600 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

1600-1630 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб) 
Ангеліна Скрипник;  
Олена Чертиліна;  
Марина Антигіна;  
Анна Волобоєва;  
Олена Арах, Тетяна;  
Кірпа, Марія Грек. 

1630-1700 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

1700-1730 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  
Гарант ОП Савіна Юлія Олександрівна  
Ректор – Олександр Олександрович 
Азюковський 
Перший проректор – Артем 
Володимирович Павличенко 
Проректор з науково-педагогічної, 
навчально-виховної роботи та 
перспективного розвитку – Микола 
Володимирович Трегуб 
Проректор з навчальної роботи 
–Юрій Тимофійович Хоменко 
Директор інституту – Олексій 
Борисович Іванов 
Декан – Михайло Валентинович Рогоза 

День 3 – (12.01.22) 
 

0900-1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


