ПРОГРАМА
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи
у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Публічне управління та
адміністрування» (ID у ЄДЕБО 35737) за спеціальністю 281 Публічне управління та
адміністрування за початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини
Час
09.00 – 09.30

09.30 – 10.00
10.00 – 10.30

Зустрічі або інші активності
Учасники
День І (15.02.2021)
- члени експертної групи
Організаційна зустріч
з гарантом ОП у режимі
(Драгомирецька Наталія
відеоконференції
Михайлівна, Коваль Яна Сергіївна,
Велічко Катерина Леонідівна);
- гарант ОП (Богашко Олександр
Леонідович).
Підведення підсумків
Члени експертної групи
організаційної зустрічі та
підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 з керівництвом ЗВО та
- члени експертної групи;
адміністрацією підрозділу, в якому - гарант ОП (Богашко Олександр
реалізується ОП, у режимі
Леонідович);
відеоконференції
- ректор (Безлюдний Олександр
Іванович);
- перший проректор (Гедзик
Андрій Миколайович);
- проректор з гуманітарних питань
(Ревнюк Наталія Іванівна);
- проректор з міжнародних
зв’язків та стратегічного розвитку
(Миколайко Володимир
Валерійович);
- В.о. директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти, заступник директора
з навчально-методичної роботи
(Пачева Наталія Олександрівна);
- заступник директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти з виховної роботи
(Гарник Олена Анатоліївна);
- заступник директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти з профорієнтації
(Бовкун Ольга Анатоліївна);
- заступник директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти з наукової роботи
(Чвертко Людмила Андріївна);
- завідувач кафедри маркетингу,
менеджменту та управління
бізнесом (Подзігун Світлана
Миколаївна)

10.30 – 11.00
11.00 – 12.00

Підведення підсумків зустрічі 1 і
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з науково-педагогічним
персоналом у режимі
відеоконференції

12.00 – 12.30

Підведення підсумків зустрічі 2

12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 15.00

Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 3
Зустріч 3 зі здобувачами за
початковим рівнем (коротким
циклом) вищої освіти за ОП
«Публічне управління та
адміністрування» в режимі
відеоконференції
Підведення підсумків зустрічі 3 та
підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками
студентського самоврядування у
режимі відеоконференції

15.00 – 15.30
15.30 – 16.30

16.30 – 17.00

Підведення підсумків зустрічі 4 та
підготовка до відкритої зустрічі

17.00 – 17.30

Відкрита зустріч

17.30 – 18.00

Підведення підсумків відкритої
зустрічі та підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 із роботодавцями (їх
представниками та/або
керівниками практики) у режимі
відеоконференції

18.00 – 18.30

18.30 – 19.00

09.00 – 10.00

Члени експертної групи
- 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)
Члени експертної групи
Члени експертної групи
- члени експертної групи;
- здобувачі вищої освіти, які
навчаються на ОП (різних років
навчання; 1-ий та 2-ий рік
навчання)
Члени експертної групи
- члени експертної групи;
- представники органів
студентського самоврядування
ЗВО, які відповідають за участь
студентів у внутрішній системі
забезпечення якості вищої освіти;
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього
процесу (крім гаранта ОП та
представників адміністрації ЗВО)

Члени експертної групи
- члени експертної групи;
- представники роботодавців, що
залучені до здійснення процедур
внутрішньої системи забезпечення
якості освітнього процесу
Члени експертної групи.

Підведення підсумків зустрічі 5,
обговорення результатів першого
дня акредитації та підготовка до
наступного дня акредитації
День ІІ (16.02.2021)
Огляд аудиторного фонду,
- члени експертної групи;
матеріально-технічної бази та
- гарант ОП (Богашко Олександр

10.00 – 10.30
10.30 – 11.00

11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.30

14.30 – 15.00
15.00 – 16.00

бібліотечного фонду, що
використовується під час
реалізації ОП (ознайомлення із
відео/фотозвітом) у режимі
відеоконференції
Підведення підсумків огляду
аудиторного фонду та підготовка
до зустрічі 6
Зустріч 6 із представниками
допоміжних (сервісних)
структурних підрозділів у режимі
відеоконференції

Леонідович);

Члени експертної групи

- члени експертної групи;
- директор бібліотеки (Григоренко
Тетяна Володимирівна)
- відповідальний секретар
приймальної комісії (Бербец
Віталій Васильович)
- завідувач відділу професійнокар’єрної орієнтації та
доуніверситетської підготовки
(Козій Іванна Василівна);
- начальник відділу кадрів
(Левченко Олена Сергіївна);
- начальник центру культури і
дозвілля «ГАУДЕАМУС»
(Алексеєва Наталія Дмитрівна)
Обговорення результатів зустрічі 6
Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи
Зустріч 7 із адміністративним
- члени експертної групи;
персоналом у режимі
- директор центру забезпечення
відеоконференції
функціонування системи
управління якістю освітньої
діяльності (Комарова Зоя Іванівна)
- завідувач відділу ліцензування,
акредитації та моніторингу якості
освіти (Лиманюк Ірина Іванівна);
- начальник навчальнометодичного відділу (Денисюк
Ірина Анатоліївна);
- відповідальний за дистанційне
навчання в університеті
(Паршуков Сергій Васильович)
- координатор Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти з питань
міжнародної співпраці (Кирилюк
Ірина Миколаївна);
- завідувач відділу науковотехнічного розвитку та
європейської інтеграції (Логіна
Ліна Володимирівна)
Підведення підсумків зустрічі 7 та
Члени експертної групи
підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч у режимі
Члени експертної групи та всі

відеоконференції

16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

17.00 – 17.30
17.30 – 18.00
09.00 – 17.00

Підведення резервної зустрічі та
підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч
у режимі відеоконференції

бажаючі провести зустріч, а також
всі запрошені для
роботи/демонстрації документів у
режимі відеоконференції
Члени експертної групи
- члени експертної групи;
- гарант ОП (Богашко Олександр
Леонідович);
- ректор (Безлюдний Олександр
Іванович);
- перший проректор (Гедзик
Андрій Миколайович);
- проректор з гуманітраних питань
(Ревнюк Наталія Іванівна);
- проректор з міжнародних
зв’язків та стратегічного розвитку
(Миколайко Володимир
Валерійович);
- В.о. директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти, заступник директора
з навчально-методичної роботи
(Пачева Наталія Олександрівна);
- заступник директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти з виховної роботи
(Гарник Олена Анатоліївна);
- заступник директора Навчальнонаукового інституту економіки та
бізнес-освіти з профорієнтації
(Бовкун Ольга Анатоліївна);
- завідувач кафедри маркетингу,
менеджменту та управління
бізнесом (Подзігун Світлана
Миколаївна)
Члени експертної групи
Члени експертної групи

Підведення фінальної зустрічі
Узагальнення інформації щодо
другого дня експертизи
День ІІІ (17.02.2021)
«День суджень»
внутрішня зустріч членів
експертної групи

