
ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Публічне управління 
та адміністрування» (ID у ЄДЕБО 34904) за спеціальністю 281 Публічне 

управління та адміністрування за другим рівнем вищої освіти в Таврійському 
державному агротехнологічному університеті імені Дмитра Моторного 

 
Час Зустрічі або інші активності  Учасники 

 
День І (19.11.2020)  

09:00-09:30 

Організаційна зустріч 1 з 
гарантом ОП у режимі 
відеоконференції 

- члени експертної групи 
(Монастирський Григорій 
Леонардович, Губа Марина Ігорівна, 
Блищак Людмила Олегівна); 
- гарант ОП (Ортіна Ганна 
Володимирівна) 

09:30-10:00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи. 

10:00-10:30 

Зустріч 2 з керівництвом 
ТДАТУ у режимі 
відеоконференції 

- члени експертної групи; 
- гарант ОП (Ортіна Ганна 
Володимирівна);  
- ректор Університету (Кюрчев 
Володимир Миколайович);  
- перший проректор (Скляр 
Олександр Григорович);  
- проректор з науково-педагогічної 
роботи (Ломейко Олександр 
Петрович); 
- проректор з наукової роботи 
(Надикто Володимир Трохимович) 
- помічник ректора з міжнародних 
питань (Тітова Олена Анатоліївна) 

10:30-11:00 
Підведення підсумків зустрічі 2 
і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:00-12:00 

Зустріч 3 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 
(7-8 осіб, серед яких хоча б один 
викладач, який виконує функції 
куратора студентської групи) 

12:00-12:20 
Підведення підсумків зустрічі 3 
та підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 
 
 



12:20-13:20 

Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти за ОП «Публічне 
управління та 
адміністрування» в режимі 
відеоконференції  

- члени експертної групи; 
- здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП (по 4-5 здобувачів 
з кожного року навчання, в тому 
числі здобувачі, які навчаються на 
заочній формі здобуття освіти) 

13:20-14:00 Обідня перерва  

14:00-14:20 
Оформлення результатів 
зустрічі 4 та підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

14:20-15:00 

Зустріч 5 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 

14:00-15:20 
Оформлення результатів 
зустрічі 5 та підготовка до 
зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15:20-16:00 
Зустріч 6 із гарантом ОП у 
режимі відеоконференції 
 

- члени експертної групи; 
- гарант ОП (Ортіна Ганна 
Володимирівна) 

16:00-16:30 

Оформлення результатів 
зустрічей 5 і 6 та підготовка до 
зустрічі 7 із роботодавцями 
та/або керівниками практик 

Члени експертної групи 
 

16:30-17:30 

Зустріч 7 із роботодавцями у 
режимі відеоконференції 
 
 

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

17:30-17:45 
Підведення підсумків зустрічі 7 
 
 

Члени експертної групи 

 
День ІІ (20.11.2020) 

08:30-09:30 

Огляд аудиторного фонду та 
матеріально-технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП (ознайомлення із 
фото звітом, відео 
презентацією, он-лайн 
трансляція основних об’єктів) 

- члени експертної групи;  
- гарант ОП Ортіна Ганна 
Володимирівна; 
- ректор Університету Кюрчев 
Володимир Миколайович;  
- проректор з науково-педагогічної 
роботи Ломейко Олександр 
Петрович 



09:30-09:45 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

09:45-10:45 

Зустріч 8 із представниками 
допоміжних (сервісних) 
структурних підрозділів  

- члени експертної групи; 
- завідувач відділу моніторингу 
якості освітньої діяльності Скляр 
Радміла Вікторівна;  
- начальник навчального відділу 
Бєляк Павло Олексіович;  
- керівник науково-методичного 
центру Болтянська Наталя Іванівна; 
- керівник центру інформаційних 
технологій та систем Маніта Ігорь 
Юрійович; 
- директор центру культури та 
дозвілля Цвігун Світлана 
Миколаївна ; 
- начальник відділу міжнародних 
зв’язків Єфіменко Людмила 
Миколаївна ; 
- директор наукової бібліотеки 
Білоцька Ольга Миколаївна 

10:45-11:15 
Обговорення результатів 
зустрічі 8 та підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 
 

11:15-12:00 
Робота з документами (в 
електронному режимі) 

 

12:00-13:00 

Відкрита зустріч із 
бажаючими у режимі 
відеоконференції 

- члени експертної групи; 
- усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

13:00-13:30 
Підведення підсумків відкритої 
зустрічі, оформлення 
результатів 

Члени експертної групи. 
 

13:30-14:30 Обідня перерва  
14:35-14:45 Підготовка до зустрічі 9  

14:45-15:30 

Зустріч 9 із адміністративним 
персоналом  

- члени експертної групи; 
- заступник деканату факультету 
економіки та бізнесу Голуб Наталія 
Олександрівна; 
- завідувач кафедри публічного 
управління, адміністрування та 
права Олексенко Роман Іванович; 
- голова профспілкового комітету 
Андрющенко Микола Васильович;  
- відповідальний секретар 



приймальної комісії Чижиков Іван 
Олександрович;  
- вчений секретар Розуменко 
Світлана Миколаївна; 
- начальник відділу кадрів 
Терещенко Анна Володимирівна. 

15:30-16:00 
Робота з документами (в 
електронному режимі) 

Члени експертної групи. 
 

16:00-16:30 
Підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи.  
 

16:30-17:00 

Фінальна зустріч - члени експертної групи; 
- гарант ОП (Ортіна Ганна 
Володимирівна);  
- ректор Університету (Кюрчев 
Володимир Миколайович);  
- проректор з науково-педагогічної 
роботи (Ломейко Олександр 
Петрович); 
- завідувач кафедри публічного 
управління, адміністрування та 
права (Олексенко Роман Іванович) 

 
День ІІІ (21.11.2020) 

09.00-17.00  «День суджень»  внутрішня зустріч членів експертної 
групи. 

 


