
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Публічне управління та 

адміністрування» (ID у ЄДЕБО  23647) за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування за другим рівнем вищої освіти в Дніпровському національному 

університеті імені Олеся Гончара 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День І (29.10.2020) 

09:00-09:30 Організаційна зустріч 1 з 

гарантом ОП у режимі  

відеоконференції 

- члени експертної групи 

(Драгомирецька Наталія 

Михайлівна, Оболенський Олексій 

Юрійович, Зайчик Катерина 

Олегівна); 

- гарант ОП (Приходько Ольга 

Миколаївна) 

09:30-09:50 Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

09:50-10:20 Зустріч 2 з керівництвом ДНУ та 

адміністрацією підрозділу, в якому 

реалізується ОП, у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Приходько Ольга 

Миколаївна); 

- в.о.ректора, перший проректор 

ДНУ (Дробахін Олег Олегович); 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи ДНУ (Свинаренко Дмитро 

Миколайович ); 

- в.о.директорв навчально-

методичного центру 

післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації (Клочко 

Владислав Олегович); 

- директор Центру гуманітарних 

проблем освіти та виховання 

молоді ( Іваненко Валентин 

Васильович); 

- завідувач кафедри теорії держави 

і права, конституційного права та 

державного управління 

(Мудрієвська Людмила 

Михайлівна) 

- проректор з наукової роботи 

(Оковитий Сергій Іванович) 

- повноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції 

- помічник ректора (Сергеєв 

Василь Петрович) 

10:20-10:40 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

10:40-11:40 Зустріч 3 з науково-педагогічним 

персоналом у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- науково-педагогічні працівники, 

які безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій освітній 



програмі, окрім завідувача 

кафедри, відповідальної за 

реалізацію ОП та керівництва 

інституту (7-8 осіб, серед яких 

хоча б один викладач, який 

виконує функції куратора 

студентської групи) 

11:40-12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12:00-13:00 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти за ОП «Публічне 

управління та адміністрування» в 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (різних років 

навчання; 1-ий та 2-ий рік 

навчання) 

13:00-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:20 

 

Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14:20-15:00 Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- представники органів 

студентського самоврядування 

ЗВО, які відповідають за участь 

студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти; 

15:00-15:20 

 

Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 

 

Члени експертної групи 

15:20-16:00 

 

 

Зустріч 6 із гарантом ОП у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Приходько Ольга 

Миколаївна) 

16:00-16:20 

 

Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7 із 

роботодавцями та/або керівниками 

практик 

Члени експертної групи 

16.20-17.20 Зустріч 7 із представниками 

роботодавців (та/або керівниками 

практики), що залучені до 

здійснення процедур внутрішньої 

системи забезпечення якості 

освітнього процесу 

- члени експертної групи; 

- представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освітнього процесу 

17:20-18:00 

 

Підведення підсумків зустрічі 7, 

обговорення результатів першого 

дня акредитації та підготовка до 

наступного дня акредитації 

Члени експертної групи. 

День ІІ (30.10.2020) 

09:00-09:40 Огляд аудиторного фонду, 

матеріально-технічної бази та 

бібліотечного фонду, що 

використовується під час 

реалізації ОП (ознайомлення із 

відео/фотозвітом) 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Приходько Ольга 

Миколаївна)  

09:40-10:00 

 

Підведення підсумків огляду 

аудиторного фонду та підготовка 

Члени експертної групи 



до зустрічі 8 

10:00-11:00 Зустріч 8 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів 

- члени експертної групи; 

- начальник відділу зав’язків з 

виробництвом та сприяння 

працевлаштування студентів і 

випускників ( Лисиченко Олена 

Вікторівна ); 

- завідувач навчального відділу 

(Верба Ольга Віталіївна); 

- завідувач навчально-

методичного відділу ( Дворецька 

Аліна-Олена Миколаївна); 

- голова /заступник приймальної 

комісії ( Дергачов Михайло 

Петрович); 

- директор наукової бібліотеки ( 

Лучка Людмила Миколаївна ); 

- представник структурного 

підрозділу організації 

дистанційного навчання під час 

карантину та обмежень ( 

Овсянникова Тетяна Рафітовна); 

- начальник/представник відділу 

кадрів ( Коновал Тетяна Сергіївна) 

11:00-11:30 

 

Обговорення результатів зустрічі 8 

та підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

11:30-12:30 

 

 

 

Відкрита зустріч із бажаючими у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

12:30-13:00 

 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі та підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

13:00-14:00 Обідня перерва  

14:00-15:00 

 

Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом 

- члени експертної групи; 

- керівник структурного 

підрозділу-навчально-

методичного кабінету підготовки 

магістрів (Клочко Владислав 

Олегович); 

- керівництво/представники ради 

із забезпечення якості вищої 

освіти ( Свинаренко); 

- керівництво/представники бюро 

із забезпечення якості вищої 

освіти ( Мудриєвська Людмила 

Михайлівна ); 

- представники міжнародного 

відділу (Мелехов Дмитро 

Анрійович); 

-представник служби 

психологічної підтримки ( 

Лазаренко Вікторія Іванівна/ 



Бондаренко Зоя Петрівна) 

15:00-15:20 Підведення підсумків зустрічі 9 та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.20-16.00 Робота з документами в 

електронному форматі 

Члени експертної групи 

16.00-17.00 Фінальна зустріч - члени експертної групи; 

- гарант ОП (Приходько Ольга 

Миколаївна); 

- в.о.ректора, перший проректор 

ДНУ (Дробахін Олег Олегович); 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи ДНУ (Свинаренко Дмитро 

Миколайович ); 

- в.о.директор  навчально-

методичного центру 

післядипломної освіти та 

підвищення кваліфікації (Клочко 

Владислав Олегович); 

- завідувач кафедри теорії держави 

і права, конституційного права та 

державного управління 

(Мудрієвська Людмила 

Михайлівна) 

17.00-17.30 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

17.30-18.00 Узагальнення інформації щодо 

другого дня експертизи 

Члени експертної групи 

День ІІІ (09.10.2020) 

09.00-17.00 «День суджень» внутрішня зустріч членів 

експертної групи 

 


