
ПРОГРАМА 
 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку  

у Маріупольському державному університеті 
освітньої програми «Політологія. Політична аналітика та експертиза»  

(ID у ЄДЕБО 35134)  
за спеціальністю 052 Політологія 

за другим освітнім рівнем вищої освіти 
 

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з 

використанням технічних засобів відеозв’язку, 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. 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів 

акредитаційної справи. 

2. Умови роботи експертної групи 

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. 

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу 

експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені 

на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення 

такої зустрічі. 

2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку, 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.  

2.5. 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 Zoom дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – (20 вересня 2021 року) 

9.00 – 09.40 
Організаційна 

зустріч з гарантом ОП, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП. 

0940–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

10.00 – 10.40 
Зустріч 1 з 

керівництвом ЗВО, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
Керівництво ЗВО: 
-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; 
- Проректор з економічних питань 
Дощік Анжеліка Миколаївна; 
-Декан історичного факультету  
 Лисак Вікторія Феофанівна; 
-Завідувач кафедри політології  та 
міжнародних відносин, гарант ОП 
 Гільченко Олена Леонідівна. 

10.40 – 
11.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 
Члени експертної групи. 

11.00 – 11.40 
Зустріч 2 з гарантом ОП, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП, керівник групи розробки ОП 
Гільченко Олена Леонідівна; 
Члени групи розробки ОП: 
- Балабанов Костянтин Васильович, 
- Пашина Наталія Полікарпівна,  
- Свєтлакова Марія Андріївна. 

11.40 – 
12.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 
Члени експертної групи. 

12.00–12.40 

Огляд матеріально–
технічної бази, що 

використовується під 
час реалізації ОП, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП  
Гільченко Олена Леонідівна; 
Члени групи розробки ОП: 
- Лисак Вікторія Феофанівна, декан 
історичного факультету; 
- Манякіна Олена Салаватівна, заступник 
декана; 
- Пахоменко Сергій Петрович, доцент 
кафедри політології та міжнародних 
відносин. 

12.40 – 
13.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 2, підготовка до 

зустрічі 3  
Члени експертної групи. 

13.00 – 14.00 Обідня перерва Члени експертної групи. 



14.00– 14.40 

Зустріч 3 з 
академічним 
персоналом, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  
Гарант ОП – доц. Гільченко Олена 
Леонідівна; 
Науково-педагогічні працівники кафедри 
політології та міжнародних відносин, які 
безпосередньо відповідають за зміст 
освітньої програми, а також викладають на 
програмі «Політологія. Політична 
аналітика та експертиза»: 
проф. Пашина Наталія Полікарпівна; 
проф. Грідіна Ірина Миколаївна; 
доц. Свєтлакова Марія Андріївна; 
доц. Константинова Юлія Василівна; 
доц. Пахоменко Сергій Петрович. 

14.40 – 
15.00 

Підведення підсумків 
зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4 
Члени експертної групи. 

15.00 – 
16.20 

Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти  

відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти за ОП «Політологія, 
Політична аналітика та експертиза»: 
1-ий курс магістратури: 
Васильєв Євген, 
Дмитренко Дар’я, 
Московченко Вікторія 
2-ий курс магістратури: 
Чульська Катерина, 
Перепьолкін Микита, 
Макаренко Ганна, 
Шаполов Денис, 
Чечьотка Михайло 

16.20 –16.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 4  
Члени експертної групи. 

16.30 – 
17.00 

Відкрита зустріч, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО). 

День 2 – (21 вересня 2021 року) 

9.00 – 10.00 

Зустріч 5 із 
структурними 
підрозділами, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 
- Представник центру міжнародної освіти 
Шевченко Лідія Андріївна; 
- Представник Центру підвищення 
кваліфікації та післядипломної освіти 
Коробченко Лідія Володимирівна; 
- Начальник навчального відділу 
Зіміна Марія Василівна; 
- Начальник відділу з питань запобігання 
та виявлення корупції 
Новікова Алла Володимирівна; 
- Представники, які здійснюють 
забезпечення якості освіти на різних рівнях 
Університету: 
- заступник декана історичного факультету 
Сивак Оксана Анатоліївна; 
- куратор академічної групи  Свєтлакова 
Марія Андріївна; 



- завідувач навчальної лабораторії із 
забезпечення якості освіти Ізотова Юлія 
Олександрівна. 

10.00 – 10.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 5 та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.10 
Зустріч 6 із 

сервісними службами 
відеоконференція 

- Директор наукової бібліотеки МДУ 

Шакула Алла Павлівна; 
- Начальник відділу кадрів  
Благініна Ольга Сергіївна; 
- Начальник юридичного відділу  
Луковка Вікторія Петрівна; 
- Завідувач навчальної лабораторії з 
організації практик та  працевлаштування 
випускників 
Гуржий Марія Юріївна; 
- Начальник відділу інформації та зв’язків з 
громадськістю 
Дерев’янко Оксана Анатоліївна; 
- Практичний психолог МДУ  
Білоусова Зоріна Сергіївна. 

11.10 – 11.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 6 та підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

11.30 –12.30 

Зустріч 7 з 
представниками 

студентського 
самоврядування,  

Наукового товариства 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Представники студентського 
самоврядування: 
-Голова Студентської ради Університету 
Андрющук Ганна; 
-Координатор та/або члени комісій 
історичного факультету 
Афанасьєва Наталія; 
-Представник студентської ради гуртожитку  
Богодушка Аліна; 
- Представник студентської профспілки 
Моргун Анастасія; 
- Представники студентського наукового 
товариства «Виклики ХХІ ст.»: 
Каргаполова Анастасії – секретар наукового 
товариства; 
Петрова Софія  - член наукового товариства, 
голова студентської ради історичного 
факультету; 
Чульська Катерина - член наукового 
товариства. 
-представники студентського 
самоврядування зі складу здобувачів за ОП 
(за можливості): 
Васильєв Євген – координатор соціально-
правової комісії студентської ради 
історичного факультету, здобувач вищої 
освіти ОП «Політологія. Політична 
аналітика та експертиза» ОС Магістр;  
Лазаренко Ганна – заступник голови 
студентської ради історичного факультету, 
здобувачка вищої освіти ОП «Політологія» 
ОС Бакалавр. 



12.30–13.00 
Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

13.00 – 14.00 Обід Члени експертної групи. 

14.00 – 14.40 
Зустріч 8 з 

роботодавцями,  
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців: 
- депутат Верховної Ради України Лубінець 

Дмитро Валерійович; 

- голова Маріупольської районної державної 

адміністрації Букрєєва Наталія 

Олександрівна; 

- начальник відділу протокольної роботи 

виконавчого апарату Маріупольської 

районної ради Виборнова Наталя 

Михайлівна; 

- старший науковий співробітник відділу 

політики і врядування у вищій освіті 

Інституту вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук України, к. 

політ.н. Трима Катерина Андріївна 

14.40 – 
15.00 

Робота з документами і 
підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи. 

15.00–15.30 
Резервна зустріч,  
відеоконференція 

Члени експертної групи. 

15.30–16.00 
Підготовка до фінальної 

зустрічі 
Члени експертної групи. 

16.00 – 
16.30 

Фінальна зустріч, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
Керівництво ЗВО: 
-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; 
- Проректор з економічних питань 
Дощик Анжеліка Миколаївна; 
-Декан історичного факультету  
 Лисак Вікторія Феофанівна; 
-Завідувач кафедри політології та 
міжнародних відносин, гарант ОП 
 Гільченко Олена Леонідівна. 

16.30–17.00 
Підведення підсумків 

фінальної зустрічі 
Члени експертної групи 

День 3 – (22 вересня 2021 року) 

09.00–18.00 
«День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


