ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи
із використанням технічних засобів відеозв’язку
освітньо-наукової програми «Політологія»
за спеціальністю 052 Політологія
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
(ID у ЄДЕБО 47788)
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
9.00 – 09.40
09.40 – 10.00
10.00 – 10.40

10.40 – 11.00

11:00-12:00

12:00-12:30
12:30-13:00

13.00 – 14.00
14.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15:40-16:40

Зустріч або інші
Учасники
активності
День 1 – (24 червня 2021 року)
Організаційна зустріч Члени експертної групи;
із гарантом ОНП,
гарант ОНП
відеоконференція
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1
Члени експертної групи;
із керівництвом та
ректор Оковитий Сергій Іванович;
менеджментом ЗВО,
перший
проректор
Дробахін
Олег
відеоконференція
Олегович;
проректор із науково-педагогічної роботи
Свинаренко Дмитро Миколайович;
проректор із науково-педагогічної роботи у
сфері міжнародного
співробітництва
Д’яченко
Михайло
Павлович;
гарант ОНП Третяк Олексій Анатолійович.
Підведення підсумків
Члени експертної групи.
зустрічі 1 і підготовка до
зустрічі 2
Зустріч 2
Члени експертної групи;
із академічним
завідувач кафедри міжнародних відносин
персоналом,
Іщенко Ігор Васильович;
відеоконференція
професор кафедри політології Ставченко
Сергій Вікторович;
доцент кафедри політології Шуліка Андрій
Андрійович;
доцент кафедри політології Лясота Аліна
Євгенівна;
професор
кафедри
філософії
Кулик
Олександр Вікторович.
Підведення підсумків
Члени експертної групи.
зустрічі 2 і підготовка до
зустрічі 3
Зустріч 3
Члени експертної групи;
із відділом аспірантури,
завідувач
відділу
аспірантури,
докторантури,
докторантури Вайнілович Ірина Вікторівна.
відеоконференція
Обідня перерва
Зустріч 4
Члени експертної групи;
зі здобувачами вищої
Здобувачі ОНП:
освіти,
Чеканов Ігор Сергійович;
відеоконференція
Іванова-Биканова
Вікторія
Євгенівна;
Світла Валерія Валеріївна;
Мошак Дар’я Станіславівна;
Романов
Роман
Олександрович;
Комліченко Альбіна Андріївна;
Шинкаренко Роман Сергійович.
Підведення підсумків
Члени експертної групи.
зустрічі 4 і підготовка до
зустрічі 5
Зустріч
5
із Члени експертної групи;
представниками
голова Ради молодих вчених, представник
студентського
Наукового товариства студентів, аспірантів,
самоврядування,
докторантів і молодих вчених ДНУ

наукового
товариства
аспірантів, ради молодих
вчених,
відеоконференція.

16:40-17:00

17.00–17.40

17:40-18:00
09:00-10:00

10:00-10:20

10:20-11:00

Підведення підсумків
зустрічі 5 і підготовка до
зустрічі 6
Зустріч 6 із
роботодавцями ОНП,
відеоконференція

Підведення підсумків

Маренков Олег;
голова
студентської
ради
ФСНМВ
Сенюшкіна Анастасія;
представник бюро забезпечення якості
вищої освіти та освітньої діяльності
ФСНМВ Чегіра Аліна;
представник
бюро
з
академічної
доброчесності ФСНМВ Ісмаілова Єва;
член
вченої
ради
ФСНМВ
Козіна
Владислава.
Члени експертної групи.
Члени експертної групи;
начальник
управління
організаційної
роботи апарату Дніпропетровської обласної
державної адміністрації Волинець Сергій
Сергійович;
начальник
управління
із
питань
гуманітарної, соціально-культурної сфери
та
освіти
виконавчого
апарату Дніпропетровської обласної ради
Гиренко Лілія Анатоліївна;
голова постійної комісії з питань освіти,
науки, соціальної політики та праці
Дніпропетровської
обласної
ради
Коломоєць Анатолій Олександрович;
голова правління ГО «Дніпровський центр
соціальних досліджень» Колохіна Анна
Сергіївна;
директор
центру
соціальних
та
маркетингових досліджень «Active Group»
Позній Олександр Володимирович;
професор кафедри права, політології і
міжнародних відносин Університету імені
Альфреда
Нобеля
Щедрова
Галина
Петрівна.
Члени експертної групи.

День 2 – (25 червня 2021 року)
Онлайн огляд
Члени експертної групи;
матеріально-технічної
гарант ОНП Третяк Олексій Анатолійович.
бази, що
використовується під час
реалізації ОНП,
відеоконференція
Підведення підсумків
Члени експертної групи.
огляду матеріальнотехнічної бази і
підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7
Члени експертної групи;
із
структурними завідувач навчального відділу Верба Ольга
підрозділами,
Віталіївна;
відеоконференція
завідувач навчально-методичного відділу
Дворецька
Аліна-Олена
Миколаївна;
в.о.директора
навчально-методичного
центру
післядипломної
освіти
та

11:00-12:00
12:00-13:00

підвищення кваліфікації Клочко Владислав
Олегович;
заступник директора бібліотеки Лучка
Людмила Миколаївна.
Члени експертної групи.

Підведення підсумків
зустрічі 7 і підготовка до
зустрічі 8
Зустріч 8
із сервісними службами,
відеоконференція

Члени експертної групи;
головний
бухгалтер
Руссу
Світлана
Олегівна;
керівник відділу кадрів Коновал Тетяна
Сергіївна;
представник міжнародного відділу Меліхов
Дмитро Андрійович;
представник
служби
психологічної
підтримки Лазаренко Вікторія Іванівна;
начальник відділу зв’язків із виробництвом
та сприяння працевлаштування студентів і
випускників Лисиченко Олена Вікторівна;
уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції Сергєєв Василь
Петрович;
директор Центру гуманітарних проблем
освіти та виховання молоді Іваненко
Валентин Васильович.
1.

13.00 – 14.00

Обідня перерва

14.00 – 14.40

Резервна зустріч,
відеоконференція

Члени експертної групи;
запрошені.

Підведення підсумків
резервної зустрічі і
підготовка до відкритої
зустрічі
Відкрита зустріч,
відеоконференція

Члени експертної групи.

14.40-15.00

15.00 – 15.40

15.40- 16:30

16.30 –17.10

17.10 – 18.00
09.00–18.00

Підведення підсумків
відкритої зустрічі і
підготовка до фінальної
зустрічі
Фінальна зустріч,
відео конференція

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

Члени експертної групи;
ректор Оковитий Сергій Іванович;
перший
проректор
Дробахін
Олег
Олегович;
проректор із науково-педагогічної роботи
Свинаренко Дмитро Миколайович;
проректор із науково-педагогічної роботи у
сфері
міжнародного
співробітництва
Д’яченко Михайло Павлович;
гарант ОНП Третяк Олексій Анатолійович.

Підведення підсумків
День 3 – (21 травня 2021 року)
«День суджень» –
Члени експертної групи.
внутрішня зустріч
експертної групи

