
ПРОГРАМА 
on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Міжнародні 
відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» за спеціальністю 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 
Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені 

Володимира Винниченка у період з 01.03.2021 до 03.03.2021. 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи в Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира 
Винниченка (надалі – ЦДПУ) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої 
програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі 
лише за згодою як експертної групи, так і Центральноукраїнського державного 
педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 

Узгоджена програма on-line роботи 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. Внутрішні on-line зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники 
Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира 
Винниченка та інші особи. 

2.2. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка забезпечує дистанційну присутність осіб, визначених у розкладі роботи 
експертної групи для кожної зустрічі on-line, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі роботи експертної групи передбачається резервна on-line зустріч, на 
яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі 
зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє 
про це Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка у розумні строки; Центральноукраїнський державний педагогічний університет 
імені Володимира Винниченка має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь 
відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line  зустріч. 
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі on-line, а також ID чи лінк за 
яким до цієї зустрічі можна приєднатися. 

2.5. Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира 
Винниченка надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від Центральноукраїнського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням платформи ZOOM. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 01.03.2021 

08.45–09.00 Налаштування on-line роботи 
експертної групи та 
Центральноукраїнського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка 

Члени експертної групи 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Коломієць О.В. 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом 
Центральноукраїнського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка, відеоконференція 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Коломієць О.В.; 
ректор університету Семенюк 
О.А.;  
проректор з науково-педагогічної 
роботи Клоц Є.О.; 
проректор з наукової роботи  
Михида С.П. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом, відеоконференція 

Члени експертної групи;  

гарант ОП  Коломієць О.В.; 

завідувач кафедри філософії, 

політології та міжнародних 

відносин  Харченко Ю.В.; 

науково-педагогічні працівники, 

що безпосередньо відповідають за 

зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі –  

Окопник О.М.; 

Фока М.В.; 

Габелко О.М.; 

Клюєнко Е.О.; 

Стадніченко Р.В.; 

Сичик К.Б.; 

Гуртовий Ю.В. 

Соболь Є.Ю. 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 3. Огляд матеріально-

технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП  
(фотозвіт, відеозвіт або відео 
трансляція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Коломієць О.В. 
директорка бібліотеки 
університету Шульга О.А. 
керівник інформаційним відділом 
адміністратор Moodle-ЦДПУ 
Болілий В.О.; 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.10 Зустріч 4 з випускниками ОП 
2020 р., відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Ткаченко Євгенія; 

Несвітайлов Максим; 



Гутник Віталій; 

Шпаченко Надія 

Бузило Тетяна 
16.10–16.40 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
16.40–17.30 Зустріч 5  з роботодавцями,  

відеоконференція 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур 

внутрішнього забезпечення якості 

ОП:  

Заєць Ростислав, асистент 

програм Міжнародного 

республіканського інституту (IRI) 

Мурований Вадим, директор 

Центральноукраїнського бюро 

новин (CBN) та телеканалу «Вітер» 

Бородіна Аліна, спеціаліст по 

роботі з міжнародними 

компаніями, перекладач у 

Кіровоградській регіональній 

торгово-промисловій палаті 

(KRCCI) 

17.30–18.00 
 

Підведення підсумків зустрічі 5. 
Підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

18.00–18.30 Відкрита зустріч, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації 
Центральноукраїнського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка) 

18.30–19.00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі. Підведення підсумків Дня 
1. 

Члени експертної групи 

День 2 – 02.03.2021 
08.45–09.00 Налаштування on-line роботи 

експертної групи та 
Центральноукраїнського 
державного педагогічного 
університету імені Володимира 
Винниченка  

Члени експертної групи 

09.00–10.00  Зустріч 6 зі здобувачами вищої 
освіти, відеоконференція  
 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які наразі  
навчаються на ОП:  
Крейтор Вікторія 
Доля Ярослав 
Мусатенко Анастасія 
Ткач Юрій 
Ісаєв Дмитро 
Ткаченко Віктор 

10.00 -10.30 Зустріч 7 з представниками 
студентського самоврядування, 
відеоконференція  
 

Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування: 
голова студентської ради 
університету  Кісенко Олексій;   



член студради університету від 
факультету  Романескул Сергій;  
члени студентського 
самоврядування, у якому 
реалізовується ОП (студрада 
факультету): Бадеха Крістіна, 
Гончаренко Дар’я 

10.30–11.30 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом, відеоконференція 

Члени експертної групи; 

керівниця сектору ВЗЯО 

Крижанівська О.І.,  

керівниця сектору акредитації та 

ліцензування  Маловик В.А.; 

завідувачка відділу міжнародних 

зв’язків  Степаненко А.В.; 

декан факультету Філоретова 

Л.М.; 

заступник декана з навчально-

методичної роботи  Токарь Н.М.; 

завідувачка виробничою 

практикою ЗВО  Найдьонова Г.Г.; 

відповідальний за практику ОП на 

кафедрі  Стадніченко Р.В. 
11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічей 6-

7 та підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи 

12.00–12.30 Зустріч 9 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами, відеоконференція 

Члени експертної групи; 

завідувач навчально-методичного 

відділу  Харченко С.П.;  

головний бухгалтер  

Ватульова А.Л.; 

начальник відділу кадрів  

Полудень С.Є.  
12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічей 8-

9 
Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.30–15.30 Резервна зустріч 1 

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

15.30–16.00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Ознайомлення з інформацією, 
наданою ЗВО на запит експертів 

Члени експертної групи; 
 

16.30–17.00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
17.00–17.30 Фінальна зустріч 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
Ректор університету  
Семенюк О.А.; 
гарант ОП Коломієць О.В. 

17.30–18.00 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 
День 3 – 03.03.2021 

08.45-09.00 Налаштування on-line роботи 
експертної групи 

 

09.00-09.30 Резервна зустріч 2 
відеоконференція 

Члени експертної групи; особи, 
додатково запрошені на резервну 
зустріч 

09.30-10.00 Підведення підсумків резервної Члени експертної групи 



зустрічі 2 
10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 

 


