
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Публічне управління та 

адміністрування» (ID у ЄДЕБО  34256) за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування за першим (бакалаврським) рівнем у Відокремленому 

структурному підрозділі «Інститут інноваційної освіти київського національного 

університету будівництва і архітектури» 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День І (12.04.2021) 

09.00 – 09.30 Організаційна зустріч  

з гарантом ОП у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи 

(Драгомирецька Наталія 

Михайлівна, Гудзь Петро 

Васильович, Полосьмак Катерина 

Олександрівна); 

- гарант ОП (Новикова Іннола 

Вікторівна) 

09.30 – 10.00 Підведення підсумків 

організаційної зустрічі та 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

10.00 – 10.30 Зустріч 1 з керівництвом ЗВО та 

адміністрацією підрозділу, в якому 

реалізується ОП, у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Новикова Іннола 

Вікторівна) 

- ректор (Куліков Петро 

Мусійович) 

- перший проректор (Чeрнишев 

Дeнис Олeгович) 

- в.о. директора (Петроченко 

Олексій Вячеславович) 

- перший заступник директора 

(Отрош Михайло Іванович) 

- заступник директора Інституту з 

навчально-методичної роботи 

(Салоїд Наталія Володимирівна) 

10.30 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00 – 12.00 Зустріч 2 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 (не більше 10 осіб, серед 

яких хоча б один викладач, який 

виконує функції куратора 

студентської групи)  

12.00 – 12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30 – 13.30 Зустріч 3 зі здобувачами за 

першим (бакалаврським) рівнем 

- члени експертної групи; 

- здобувачі вищої освіти, які 



вищої освіти за ОП «Публічне 

управління та адміністрування» в 

режимі відеоконференції 

навчаються на ОП 

 

13.30 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.30 Підведення підсумків зустрічі 3 та 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.30 – 15.30 

 

Зустріч 4 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 

15.30 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00 –  16.30  Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

16.30 – 17.00 

 

Підведення підсумків відкритої 

зустрічі та підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.00 – 18.00 

 

 

Зустріч 5 із роботодавцями (їх 

представниками та/або 

керівниками практики) у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур 

внутрішньої системи забезпечення 

якості освітнього процесу 

18.00 – 18.30 

 

Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до наступного дня 

акредитації 

Члени експертної групи 

День ІІ (13.04.2021) 

09.00 – 10.00 Огляд аудиторного фонду, 

матеріально-технічної бази та 

бібліотечного фонду, що 

використовується під час 

реалізації ОП (ознайомлення із 

відео/фотозвітом) у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Новикова Іннола 

Вікторівна); 

- відділ технічних засобів навчання 

(Зоренко Вадим Олександрович),  

- начальник господарського відділу 

(Гришин Олександр Ігоревич) 

- працівники кафедри, ВСП «ІІНО 

КНУБА», КНУБА 

10.00 – 10.30 

 

Підведення підсумків огляду 

аудиторного фонду та підготовка 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.30 Зустріч 6 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів у режимі 

відеоконференції  

- члени експертної групи; 

- начальник відділу міжнародних 

зв’язків, профорієнтації та 

регіонального розвитку (Казадаєва 

Людмила Федорівна); 

- заступник Голови приймальної 

комісії (Салоїд Наталія 

Володимирівна); 

- начальник відділу кадрів 

(Петрова Оксана Леонідівна); 

- відповідальний за виховну роботу 



серед студентів  груп  ОП 

«Публічне управління та 

адміністрування», фахівець 

навчального відділу (Білогуб 

Олеся Маратівна); 

- директор бібліотеки 

(Хілобоченко Наталія Іванівна); 

- керівник центру культури та 

дозвілля (Шароградська Світлана 

Вікторівна) 

11.30 – 12.00 Обговорення результатів зустрічі 6 

та підготовка до зустрічі 7  

Члени експертної групи 

12.00 – 13.00 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- начальник навчального відділу 

(Нечепорчук Надія 

Володимирівна); 

- начальник відділу ліцензування, 

акредитації та підвищення 

кваліфікації (Пристайло Микола 

Олексійович); 

- начальник навчально-

методичного відділу (Скляров Ігор 

Олександрович); 

- начальник відділу моніторингу 

якості підготовки фахівців (Зоря 

Олена Віталіївна); 

- начальник відділу з підвищення 

кваліфікації (Бойправ Олена 

Іванівна)  

-  начальник відділу технічних 

засобів навчання,  відповідальний 

за організацію дистанційного 

навчання в умовах карантинних 

обмежень (Зоренко Вадим 

Олександрович). 

13.00 – 13.30 Обідня перерва  

13.30 – 14.00 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

14.00 – 15.00 

 

Резервна зустріч у режимі 

відеоконференції 

Члени експертної групи та всі 

бажаючі провести зустріч, а також 

всі запрошені для 

роботи/демонстрації документів у 

режимі відеоконференції 

15.00 – 15.30 Зустріч 8 з гарантом ОП - члени експертної групи 

- гарант (Новикова Іннола 

Вікторівна) 

15.30 – 16.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі та зустрічі 8 і підготовка 

до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00 – 17.00 Фінальна зустріч  

у режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Новикова Іннола 

Вікторівна); 



- ректор (Куліков Петро 

Мусійович) 

- перший проректор (Чeрнишев 

Дeнис Олeгович) 

- в.о. директора (Петроченко 

Олексій Вячеславович) 

- перший заступник директора 

(Отрош Михайло Іванович) 

- заступник директора Інституту з 

навчально-методичної роботи 

(Салоїд Наталія Володимирівна) 

 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 (14.04.2021) 

09.00 – 17.00 «День суджень» внутрішня зустріч членів 

експертної групи 

 

 

 


