
ПРОГРАМА 
 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку  

в Миколаївському національному університеті імені В.О. 
Сухомлинського 

освітньо-наукової програми «Політологія»  
(ID у ЄДЕБО 48196)  

за спеціальністю 052 Політологія  
за третім освітньо-науковим рівнем вищої освіти доктор філософії 

 
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 – (02 червня 2021 року) 

9.00 – 09.40 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОП, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гарант ОП, професор кафедри психології та 

соціальних наук Маслов Юрій 

Костянтинович 

0940–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00 – 10.40 

Зустріч 1 з керівництвом 

ЗВО, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, професор кафедри психології та 

соціальних наук Маслов Юрій 

Костянтинович; 

ректор Будак Валерій Дмитрович; 

перший проректор Овчаренко Анатолій 

Володимирович; 

проректор із науково-педагогічної роботи 

Кузнецова Олена Анатоліївна; 

декан факультету педагогіки та психології 

Олексюк Олеся Миколаївна; 

завідувачка кафедри психології та соціальних 

наук Савенкова Ірина Іванівна  

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, професор кафедри психології та 

соціальних наук Маслов Юрій 

Костянтинович 

11.40 – 12.00 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи:  

12.00-12.50 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОП, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, професор кафедри психології та 

соціальних наук Маслов Юрій 

Костянтинович  

Дінжос Роман Володимирович (02.215), 

Олексюк Олеся  Миколаївна. (02.210), 

Ярошенко Віра Миколаївна, Сухорукова 

Анна Леонідівна (02.404). Тельпиш Олена  

Анатоліївна, Добровольська Леся 

Станіславівна.  

 

 

12.50 – 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, професор кафедри психології та 

соціальних наук Маслов Юрій 

Костянтинович; 



науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст 

освітньої програми, а також викладають на 

цій програмі: Ярошенко Віра Миколаївна, 

Дінжос Роман Володимирович, 

Мироненко Тетяна Платонівна, 

Добровольська  Леся Станіславівна, 

Степанова Тетяна Михайлівна, 

Яблонський Андрій Іванович, 

Шпачинський Ігор Леонідович. 

14.40 – 15.10 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи  

14.30 – 16.10 

Зустріч 4 зі здобувачами 

вищої освіти  

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Здобувачі, які навчаються на ОП (усі 

здобувачі з усіх років навчання).  

16.10 -16.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 4  
Члени експертної групи 

16.30 – 17.00 
Відкрита зустріч, 

Відеоконференція 

Члени експертної групи, 

Гон Максим Мойсейович - доктор 

політичних наук, професор, академік 

Академії наук вищої школи України; 

професор кафедри політичних наук 

Рівненського державного гуманітарного 

університету; Юськів Богдан 

Миколайович – доктор політичних наук, 

професор кафедри економіки та управління 

бізнесом Рівненського державного 

гуманітарного університету;гостьовий 

професор у Гуманітарному відділенні 

Університету науки і технології «Гірничо-

металургійна академія ім. С. Стащиця» 

(AkademiaGórniczo-Hutniczaim. St. Staszica, 

Wydział Humanistyczny) в м. Кракові 

(Польща). Бакоцька Тетяна Анатоліївна – 

редактор філії акціонерного товариства 

«Національна суспільна телерадіокомпанія 

України» «Миколаївської регіональної 

дирекції», учасниця міжнародного проєкту  

Erasmus+ «Про екологічний стан Чорного 

моря». Степаненко Ольга Георгіївна – 

кандидат політичних наук, випускниця 

аспірантури,  голова Миколаївської обласної 

організації людей з інвалідністю, 

Головченко Гліб Олександрович - 

кандидат педагогічних наук,  директор 

Коледжу преси та телебачення, генеральний 

продюсер  ТК ТАК TV, секретар 

Національної спілки журналістів  України, 

Коваль Ганна Володимирівна – доктор 

наук з державного управління, професор, 



завідувач кафедри соціальної роботи, 

управління та суспільних наук Львівського 

державного університету безпеки 

життєдіяльності, усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО), Рижева 

Надія Олександрівна – доктор історичних 

наук, професор,  завідувач кафедри історії, 

Кириленко Олеся Миколаївна – доктор 

соціологічних наук, професор, завідувач 

кафедри політичних наук Рівненського 

державного гуманітарного університету, 

Рубаняк Назарій – магістр політології, 

абітурієнт аспірантури спеціальності 052 

«Політологія» Миколаївського 

Національного Університету імені 

В.О.Сухомлинського. 

День 2 – (03  червня 2021 року) 

9.00 – 10.00 

Зустріч 5 із структурними 

підрозділами, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Представники:  

Центру забезпечення якості освіти (Відділ 

ліцензування та акредитації) – Данік 

Наталія Вадимівна, Подгорна Алла 

Олександрівна; 

Навчального відділу – Трофимишина Ольга 

Степанівна; 

Наукового відділу - Рубан-Задольська 

Зінаїда Миколаївна, Лазаренко Ірина 

Василівна; 

Центру працевлаштування та зв’язків з 

виробництвом – Тяпаєва Олена 

Володимирівна;  

Центру по роботі з персоналом – Полоскова 

Ірина Вікторівна; 

Відділу міжнародних зв’язків та академічної 

мобільності – Ласінська Маріанна  

Юріївна. 

10.00 – 10.30 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 та підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.20 

Зустріч 6 із сервісними 

службами 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції – Бєлан Микола 

Миколайович; 

Представник психологічної служби – 



Гулькова Дарья  Сергіївна; 

Директор наукової бібліотеки університету – 

Тельпиш Олена Анатоліївна; 

Завідувач відділу інформаційних технологій 

та комп’ютерного забезпечення наукової 

бібліотеки – Шевчук Лілія Володимирівна; 

Представник відділу комунікації – Горбуров 

Євген Григорович. 

11.20 – 11.40 

Підведення підсумків 

зустрічі 6 та підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.40 -12.20 

Зустріч 7 з 

представниками 

студентського 

самоврядування, 

наукового товариства 

аспірантів, ради молодих 

вчених профспілкової 

організації студентів,  

відеоконференція 

Голова студентської ради факультету 

педагогіки та психології – Сантар Руслана 

(5 курс); Представники студентського 

самоврядування – Кабаль Михайло (4 курс), 

Рєзнікова Людмила (3 курс); Представники 

ради молодих вчених – Нефьодов Дмитро 

Валерійович; Голова профспілкової 

організації студентів – Войчун Олена 

Вікторівна. 

12.20-13.00 

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. 

Сенкевич Олександр Федорович – Голова 

Миколаївської міської ради, Єльчієва 

Оксана Русланівна – директор 

Департаменту соціального захисту населення 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації, Діденко Юрій 

Володимирович, кандидат історичних наук, 

голова Миколаївської Крайової організації 

Народного руху України; Народний депутат 

Верховної ради України ІУ скликання; 

Розумний Олександр Васильович - 

Миколаївська міська радa. 

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 

15.30-15.45 
Підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.45 – 16.15 
Фінальна зустріч, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

гарант ОП, професор кафедри психології та 
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соціальних наук Маслов Юрій 

Костянтинович; 

ректор Будак Валерій Дмитрович; 

перший проректор Овчаренко Анатолій 

Володимирович; 

проректор із науково-педагогічної роботи 

Кузнецова Олена Анатоліївна; 

декан факультету педагогіки та психології 

Олексюк Олеся Миколаївна; 

завідувач кафедри психології та соціальних 

наук Савенкова Ірина Іванівна 

16.15-17.00 
Підведення підсумків 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

День 3 – (04 червня 2021 року) 

09.00–18.00 

«День суджень» – 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 


