
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 
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. 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 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 за адресою 



 

 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 
 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники Вид роботи, технічне 
забезпечення 

День 1 – (22 березня 2021 р.) 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. Відеоконференція 

10.00–10.40 Зустріч 1 з адміністрацією МДУ Члени експертної групи; 
1. Гарант ОП – Слющинський 

Богдан Васильович, доктор 
соціологічних наук, професор; 

2. Ректор – Трофименко Микола 
Валерійович, кандидат політичних 
наук, професор; 

3. Перший проректор - Булатова 
Олена Валеріївна, доктор 
економічних наук, професор; 

4. Проректор з науково-педагогічної 
роботи - Марена Тетяна 
Василівна, кандидат економічних 
наук,  доцент; 

5. Проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародні зв’язки) – 
Павленко Олена Георгіївна; 

6. Проректор із соціальних та 
організаційних питань - Гаєвець 
Сергій Петрович;  

7. Декан історичного факультету – 

Відеоконференція 



 

Лисак Вікторія Феофанівна, 
доктор історичних наук, професор. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00–11.40 Зустріч 2 з викладацьким  
складом 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП; 
Науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми і викладають на цій 
програмі (8-10 осіб), в тому числі, 
обов’язково: 

- Гарант ОП – Слющинський Богдан 
Васильович, доктор соціологічних наук, 
професор; 

- Зоська Яна Володимирівна, доктор 
соціологічних наук, професор; 

- Гудима Ігор Петрович, доктор 
філософських наук, професор; 

- Зубченко Олександр Сергійович, 
кандидат соціологічних наук, доцент; 

- Іванець Тетяна Мирославівна, 
кандидат політичних наук, старший 
викладач; 

- Цибулько Ольга Сергіївна, кандидат 
історичних наук, доцент; 

-  Сивак Оксана Анатоліївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент; 

- Ніколенко Тамара Іванівна, кандидат 
економічних наук, доцент;   

- Нікольченко Марія Владиславівна, 
кандидат філологічних наук, доцент; 

Відеоконференція 



 

- Нікольченко Юзеф Моісейович, доцент. 
- Шебаніц Діана Миколаївна, кандидат 

історичних наук, доцент. 

11.40–13.30 Підведення підсумків зустрічі 2. 

Обідня перерва 
Підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи Відеоконференція 

13.30–14.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП (по 2-3 здобувачі з кожного року 
навчання; всього 10 осіб), в тому числі: 
- 2 здобувача, які навчаються на заочній 
формі; 
- здобувач, який має досвід наукової 
діяльності, участі в студентських 
наукових конкурсах, олімпіадах зі 
спеціальності тощо; 
- здобувач, який вступив на підставі 
диплому молодшого спеціаліста та/або 
перевівся з іншого ЗВО, з іншої освітньо-
професійної програми 
(за наявності); 

- здобувач,  який проживає у 
гуртожитку (за наявності). 

1. Комарницька Анна Сергіївна, 
студентка І курсу, денної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
2. Улановська Анна Віталіївна, 
студентка І курсу, денної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
3. Богодушко Аліна Сергіївна, студентка 
ІІ курсу, денної форми навчання, 
спеціальності «Соціологія»; 

Відеоконференція 



 

4. Ковалевська Поліна Петрівна, 
студентка ІІ курсу, денної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
5. Гринько Анастасія Валеріївна, 
студентка ІІ курсу, денної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
6. Бабенко Вероніка Віталіївна, 
студентка ІІІ курсу, денної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
7. Паскевич Орина Володимирівна, 
студентка ІІІ курсу, денної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
8. Журавель Олеся Василівна, студентка 
ІV курсу, денної форми навчання, 
спеціальності «Соціологія»; 
9. Чижова Анастасія Олександрівна, 
студентка ІV курсу, заочної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія»; 
10. Аношина Світлана Валентинівна, 
студентка ІV курсу, заочної форми 
навчання, спеціальності «Соціологія». 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи Відеоконференція 

15.00–15.40 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування: 
1. Голова студентського 

самоврядування МДУ - Андрющук 
Ганна Олексіївна, студентка ІІІ 
курсу спеціальності 
«Журналістика»; 

2. Представник студентського 
самоврядування МДУ - Шамара 

Відеоконференція 



 

Роман Павлович, студент ІV курсу, 
спеціальності «Право». 

  - 2–3 особи від органу студентського 
самоврядування відповідного 
структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП, у тому числі, 1 особа, 
що відповідає за добробут 
гуртожитку (за наявності). 
1. Голова студентського самоврядування 

історичного факультету – Скрибченко 
Світлана Ігорівна, студентка ІV 
курсу, спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа»;  

2. Заступник голови студентського 
самоврядування історичного 
факультету – Московченко Вікторія 
Андріївна, студентка ІV курсу, 
спеціальності «Політологія»; 

3. Координатор культурно-масової 
комісії – Паскевич Орина 
Володимирівна, студентка ІІІ курсу, 
спеціальності «Соціологія». 

 

15.40–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи Відеоконференція 

16.00–16.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

Відеоконференція 

16.40–17.00 Підведення   підсумків   відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 5. 

Члени експертної групи Відеоконференція 



 

17.00–17.40 Зустріч 5 з стейкхолдерами, з 
керівниками та/або 
представниками баз практик 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП, 
керівники та/або обізнані представники 
підприємств, що є базами практик для 
студентів, які навчаються за ОП (не 
менше 3 осіб) 
1. Каракуц Андрій Миколайович, 

старший науковий співробітник відділу 
з проблем зовнішньої політики та 

міжнародної безпеки державної 
установа «Національний інститут 
стратегічних досліджень»;  

2. Чернишова Світлана Миколаївна, 
директор Маріупольського міського 
центру зайнятості; 

3. Святченко Ірина Костянтинівна, 
директор комунальної установи 
«Маріупольський центр 
професійного розвитку педагогічних 
працівників Маріупольської міської 
ради Донецької області;  

4. Виборнова Наталя Михайлівна, 
начальник відділу протокольної 
роботи виконавчого апарату 
Маріупольської районної ради. 

Відеоконференція 

17.40–18.00 Підведення підсумків зустрічі 5. Члени експертної групи Відеоконференція 

День 2 – (23 березня 2021 р.)  

08.50–09.00 Підготовка до огляду 
матеріально-технічної бази 

Члени експертної групи Відеоконференція 



 

09.00–09.40 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОП (аудиторій, 
бібліотеки, спеціалізованих 
(комп’ютерних) кімнат, 
лабораторій тощо). 
Огляд студентського гуртожитку 

Члени експертної групи; 
гарант ОП; 
Котова Олена Ростиславівна – інспектор 
з виховної роботи гуртожитку. 

Відеозвіт, 
відеотрансляція 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи Відеоконференція 

10.00–10.40 Зустріч 6  із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
1. Керівник або представник 
структурного підрозділу, 
відповідального за забезпечення якості   
у ЗВО, або особа, відповідальна за 
забезпечення якості у ЗВО - Зіміна 
Марія Василівна, начальник 
навчального відділу; Ізотова Юлія 
Олександрівна,  завідувач навчальної 
лабораторії із забезпечення якості освіти 
навчального відділу; 
2. Керівник або представник наукової 
бібліотеки – Шакула Алла Павлівна, 
директор наукової бібліотеки; 

3. 3. Керівник або представник центру 
підвищення кваліфікації - Коробченко 
Лідія Валеріївна, помічник проректора 
з науково-педагогічної роботи 
(міжнародні зв’язки)  з виховної роботи; 

4. Представник ЗВО, що відповідає за 
організацію і проведення внутрішніх 
опитувань – Ізотова Юлія 
Олександрівна, завідувач навчальної 

Відеоконференція 



 

лабораторії із забезпечення якості освіти 
навчального відділу. 
7. Керівник або представник соціально- 
психологічної служби – Білоусова Зоріна 
Сергіївна, практичний психолог. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи Відеоконференція 

11.00–11.40 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
1. Керівник або представник HR 
департаменту, відділу кадрів тощо – 
Благініна Ольга Сергіївна, начальник 
відділу кадрів; 
2. Керівник або представник відділу по 
роботі зі студентами (за наявності) -  
Коробченко Лідія Валеріївна, помічник 
проректора з науково-педагогічної 
роботи (міжнародні зв’язки)  з виховної 
роботи; 
3. Керівник або представник 
4. фінансового відділу, бухгалтерії 
тощо – Дощік Анжеліка Миколаївна, 
головний бухгалтер; 
5. Керівник або представник 
профспілкової організації – Сивак 
Оксана Анатоліївна, голова 
профспілкового комітету; 
6. Керівник або представник відділу 
працевлаштування та/або планування 
кар’єри студентів – Гуржий Марія 
Юріївна, завідувач навчальної 
лабораторії з організації практик та 
працевлаштування випускників 

Відеоконференція 



 

навчального відділу.  

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 7 
 

Члени експертної групи Відеоконференція 

12.00-12.40 Зустріч 8 з випускниками Члени експертної групи; 
випускники освітньої програми: 
- Уколова Кристина Олексіївна; 
- Сапаров Микола Олексійович. 

Відеоконференція 

12.40-13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 * Члени експертної групи. Відеоконференція 

13.00-14.30 Обідня перерва  Відеоконференція 

14.30–15.10 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

Відеоконференція 

15.10-15.30 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи. Відеоконференція 

15.30–16.10 Фінальний брифінг Члени експертної групи; 
Ректор – Трофименко Микола 
Валерійович; перший проректор – 
Булатова Олена Валеріївна; проректор 
з науково-педагогічної роботи – Марена 
Тетяна Василівна; проректор з науково-
педагогічної роботи (міжнародні 
зв’язки) – Павленко Олена Георгіївна; 
гарант ОП – Слющинський Богдан 
Васильович; декан історичного 
факультету – Лисак Вікторія 
Феофанівна. 

Відеоконференція 

День 3 – (24 березня 2021 р.)  



 

13.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи Відеоконференція 

 


