
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «281 Публічне управління та 

адміністрування» освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» (ID у ЄДЕБО 

33952) за другим рівнем вищої освіти (справа № 0690/АС-21) у Східноукраїнському 

національному університеті імені Володимира Даля з 14.04.2021 р. по 16.04.2021 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план онлайн візиту 

експертної групи у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля 
(далі – СНУ ім. В. Даля) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а 
також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для СНУ ім. В. Даля, так 
і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 
експертної групи, так і СНУ ім. В. Даля. 

Узгоджена програма онлайн візиту 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. СНУ ім. В. Даля на час онлайн візиту експертної групи забезпечує онлайн 

зустрічі із учасниками фокус груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM. 
2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники СНУ ім. В. Даля 
та інші особи. 

2.3. СНУ ім. В. Даля забезпечує онлайн присутність осіб, визначених у розкладі 
онлайн візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі онлайн візиту передбачається резервна зустріч, на яку експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої онлайн зустрічі зумовлене 
необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це 
СНУ ім. В. Даля у розумні строки; СНУ ім. В. Даля має вжити розумних заходів, аби 
забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладу онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. СНУ ім. В. Даля 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. СНУ ім. В. Даля надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від СНУ ім. В. Даля з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференцій за 
допомогою програми ZOOM. Керівник експертної групи відповідальний за відео записи усіх 
зустрічей, які є обов’язковими, та після закінчення онлайн візиту передає файли-записи до 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
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3. Розклад роботи експертної групи 

 
Час Онлайн зустрічі або інші 

активності 
Учасники Вид роботи 

(техніч-ного 
забезпе-
чення) 

День 1 – 14.04.2021 
09:00–
09:30 

Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи; гарант ОП 
проф. Галгаш Руслан Анатолійович 

відео-
конференція 

09:30–
10:00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео-
конференція 

10:00–
10:30 

Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом СНУ ім. В. Даля 
 
 
 

Члени експертної групи; гарант ОП 
Галгаш Руслан Анатолійович; ректор 
Поркуян Ольга Вікторівна; перший 
проректор Марченко Дмитро 
Миколайович; проректор з науково-
педагогічної роботи та комунікацій 
Ноженко Володимир Сергійович; 
проректор з наукової роботи Целіщев 
Олексій Борисович; проректор з 
адміністративно-господарської роботи 
Стовбуненко Володимир 
Володимирович; в.о. директора ННІ 
економіки і управління Івченко Євген 
Анатолійович; завідувач кафедри 
публічного управління, менеджменту 
та маркетингу Овчаренко Євген 
Іванович. 
 

відео-
конференція 

10:30–
11:00 

Підведення підсумків зустрічі 1 
і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

11:00–
12:00 

Зустріч 2 з академічним 
персоналом  

Члени експертної групи; гарант ОП; 
науково-педагогічні працівники, що 
викладають дисципліни на циклах 
загальної та професійної підготовки, 
включаючи вибіркові компоненти 
(бажана орієнтовна кількість 10 осіб) 

відео-
конференція 

12:00–
12:30 

Підведення підсумків зустрічі 2 
і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи відео-
конференція 

12:30–
13:30 

Обідня перерва Члени експертної групи  

13:30–
14:00 

Зустріч 3 з представниками 
студентського самоврядування 
  

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування (1–2 особи від органу 
студентського самоврядування СНУ 
ім. В. Даля, які відповідають за участь 
студентів у внутрішній системі 
забезпечення якості вищої освіти; 2–3 
особи від органу студентського 
самоврядування ННІ економіки і 
управління, у якому реалізовується 

відео-
конференція 
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ОП) 
14:00–
14:30 

Підведення підсумків зустрічі 3 
і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи відео-
конференція 

14:30–
15:30 

Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи; здобувачі 
вищої освіти, які навчаються на ОП 
(по 2-3 здобувачі з кожного року 
навчання, включаючи денну та заочну 
форми навчання) 

відео-
конференція 

15:30–
16:30 

Підведення підсумків зустрічі 4 
і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи відео-
конференція 

16:30–
17:00 

Зустріч 5 з зовнішніми 
стейкхолдерами 

Члени експертної групи; випускники; 
представники роботодавців (зокрема, 
представники баз практик здобувачів 
вищої освіти за ОП) та інші 
стейкхолдери: 
1. Щербіна Наталія, начальник 
Міжрегіонального управління 
Національного агентства України з 
питань державної служби у Донецькій 
та Луганській областях; 
2. Василенко Наталія, начальник 
Управління праці та соціального 
захисту населення Військово-
цивільної адміністрації міста 
Сєвєродонецьк Луганської області; 
3. Снопенко Михайло, заступник 
начальника управління - начальник 
відділу молодіжної політики та 
масових заходів національно-
патріотичного виховання управління 
сім’ї, молоді та масових заходів 
національно-патріотичного виховання 
Донецької облдержадміністрації; 
4. Власенко Роман, голова 
Сєвєродонецької РДА; 
5. Андрійчишена Олександра 
(випускник ОП, денна форма); 
6. Тютюнник Вікторія (випускник ОП, 
заочна форма); 
7. Спільник Вікторія (випускник ОП, 
заочна форма); 
інші. 
 

відео-
конференція 

17:00–
17:30 

Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи відео-
конференція 

17:30–
19:00 

Робота з документами Члени експертної групи, гарант ОП надаються 
коректні 
посилання, 
або файли в 
модулі запитів 
Національ-
ного агенства, 
або надси-
лаються на 
електронну 



пошту 
День 2 – 15.04.2021 

09:00–
10:00 

Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом  

Члени експертної групи; 
директор Центру організаційно-
методичного забезпечення освітньої 
діяльності – Боровік Павло 
Володимирович; голова Ради з 
інформатизації – Захожай Олег 
Ігорович; начальник відділу 
забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти –
Батурін Олександр Іванович; директор 
Центру розвитку кар`єри та 
підтримки підприємництва – 
Федорова Альона Вікторівна; директор 
Центру удосконалення освіти – 
Барбарук Віктор Миколайович; 
начальник відділу міжнародних 
проектів та програм – Середіна Олена 
Григорівна; директор Слов’янського 
регіонального центру інформаційно-
консультаційної підтримки 
абітурієнтів і студентів Ворох Андрій; 
керівник ресурсного центру зі сталого 
розвитку – Семененко Інна 
Максимівна; відповідальний секретар 
приймальної комісії – Гніденко 
Вікторія Ігорівна. 

відеозвіт, 
фотозвіт 

10:00–
10:30 

Підведення підсумків зустрічі 6 
і підготовка до ознайомлення 
матеріальною базою 

Члени експертної групи відео-
конференція 

10:30–
11:00 

Ознайомлення з матеріальною 
базою, що використовується під 
час реалізації ОП 

Члени експертної групи; гарант ОП  

11:00 – 
12:00 

Робота з документами Члени експертної групи, гарант ОП надаються 
коректні 
посилання, 
або файли в 
модулі запитів 
Національ-
ного агенства, 
або надси-
лаються на 
електронну 
пошту 

12:00–
12:30 

Підведення підсумків зустрічі 6 
і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи відео-
конференція 

12:30–
13:00 

Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом та  допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; начальник 
відділу кадрів Літвінова Лариса 
Миколаївна; голова профспілкового 
комітету Тищенко Володимир 
Валентинович; головний бухгалтер 
Бєлоусова Любов Іванівна; керівник 
університетського центру медіації – 
Лосієвська Ольга Геннадіївна; 

відео-
конференція 



начальник відділу технічних засобів 
навчання Мельник Віктор Леонідович; 
директор Наукової бібліотеки 
Єпіфанова Ольга Вікторівна; керівник 
Центру ґендерної культури 
Татаренко Галина Вікторівна. 
 

13:00–
13:30 

Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи відео-
конференція 

13:30–
14:30 

Обідня перерва Члени експертної групи  

14:30–
15:30 

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

відео-
конференція 

15:30–
16:00 

Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи відео-
конференція 

16:00–
16:30 

Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі бажаючі 
(крім гаранта ОП та представників 
адміністрації СНУ ім. В. Даля) (лінк на 
відкриту зустріч заздалегідь 
публікується на сайті СНУ ім. В. Даля) 

відео-
конференція 

16:30–
17:00 

Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи відео-
конференція 

17:00–
17:30 

Фінальний брифінг Члени експертної групи; керівництво 
СНУ ім. В. Даля; гарант ОП 

відео-
конференція 

День 3 – 16.04.2021 
09:00–
18:00 

«День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи відео-
конференція 
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