
ПРОГРАМА 
 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку  

в Полтавському державному аграрному університеті 
освітньої програми «Політологія»  

(ID у ЄДЕБО 28358)  
за спеціальністю 052 Політологія 

за першим освітнім рівнем вищої освіти 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи для проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з 

використанням технічних засобів відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання 

цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма виїзду фіксується в інформаційній системі 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і є частиною матеріалів 

акредитаційної справи. 

2. Умови роботи експертної групи 

2.1. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для 

кожної зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку у погоджений час. 

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до 

розкладу експертизи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не 

запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 

освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення 

такої зустрічі. 

2.4. У розкладі експертизи передбачено резервну зустріч з використанням 

технічних засобів відеозв’язку, на яку експертна група може запросити будь-яких 

осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення 

акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні 

строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі.  

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних 

засобів відеозв’язку Zoom дистанційно. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники 

День 1 – (7 квітня 2021 року) 

9.00 – 09.40 
Організаційна 

зустріч з гарантом ОП, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП. 

0940–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

10.00 – 
10.40 

Зустріч 1 з 
керівництвом ЗВО, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  
Керівництво ЗВО: 
-Перший проректор 
проф. Павло Вікторович Писаренко; 
-Проректор з науково-педагогічної 

роботи 

проф. Олена Михайлівна Костенко;  

-Проректор з науково-педагогічної 

роботи і перспективного розвитку 

проф. Тамара Олексіївна Шаравара; 

-Декан факультету обліку та фінансів 
проф. Людмила Олександрівна  
Дорогань-Писаренко; 
-Завідувач кафедри гуманітарних і 
соціальних дисциплін 
 доц. Наталія Миколаївна Сизоненко; 
-Гарант ОП 
 доц. Сергій Миколайович Приходько. 

10.40 – 11.00 
Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

11.00 – 11.40 
Зустріч 2 з гарантом 

ОП, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
- Гарант ОП, Керівник групи розробки 
ОП доц. Сергій Миколайович Приходько; 
Члени групи розробки ОП: 
- доц. Світлана Володимирівна 
Макарець, 
- доц. Алла Михайлівна Ільченко,  
- доц. Євген Олегович Кончаковський, 
- здобувач Анастасія Андріївна Гергель, 
- представник стейкхолдерів Вікторія 
Миколаївна Пилипенко. 

11.40 – 12.00 
Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка 

до зустрічі 3 
Члени експертної групи. 

12.00–12.40 

Зустріч із 
структурними 
підрозділами, 

відеоконференція 
 

Члени експертної групи; 

- Представник відділу міжнародних 

зав’язків, проректор з науково-

педагогічної, наукової роботи  

доц. Олег Олександрович Горб; 

- Керівник відділу моніторингу та 

забезпечення якості освіти 

https://www.pdaa.edu.ua/people/kostenko-olena-myhaylivna


доц. Юлія Олександрівна Романченко; 

- Начальник навчального відділу 

доц. Андрій Петрович Дорошенко; 

- Керівник Навчально-наукового 

інституту комунікаційних та 

інноваційних освітніх технологій 

доц. Юлія Валентинівна Вакуленко; 

-Начальник відділу із забезпечення 

освіти дорослих та інноваційного 

розвитку 

доц. Олена Вікторівна Вараксіна. 

12.40 – 13.00 
Підведення підсумків 

зустрічі 2, підготовка до 
зустрічі 3  

Члени експертної групи. 

13.00 – 
14.00 

Обідня перерва Члени експертної групи. 

14.00– 14.40 

Зустріч 3 з 
академічним 
персоналом, 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  
- Гарант ОП  
доц. Сергій Миколайович Приходько;  
- проф. Анастасія Іванівна Некряч; 
- доц. Алла Михайлівна Ільченко;  
- доц. Світлана Володимирівна 

Макарець; 

- доц. Юлія Володимирівна Помаз;  

- доц. Ганна Володимирівна Подлєсна; 

- доц. Євген Олегович Кончаковський; 

- доц. Наталія Миколаївна Сизоненко; 

- доц. Андрій Петрович Дорошенко – 

кафедра економічної теорії та 

економічних досліджень; 

- доц. Оксана Станіславівна Песцова-

Світалка – кафедра економічної теорії та 

економічних досліджень. 

14.40 – 15.00 
Підведення підсумків 

зустрічі 3 та підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

15.00 – 16.20 

Зустріч 4 зі 
здобувачами вищої 

освіти  
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти за ОП 
«Політологія»: 
- Валерія Наріжна, 1 курс; 

- Володимир Обифіст, 1 курс; 

- Павло Ходієнко, 2 курс; 

- Владислав Гарус, 2 курс; 

- Валерія Скрипченко, 3 курс; 

- Федір Сидоренко, 3 курс; 

- Олександр Пикало, 3 курс; 

- Анастасія Гергель, 4 курс; 

- Олег Кекало, 4 курс; 



- Олександр Козубенко, 4 курс (заочна 

форма навчання). 

16.20 –16.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 4  
Члени експертної групи. 

16.30 – 17.00 
Відкрита зустріч, 

відеоконференція 

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

День 2 – (8 квітня 2021 року) 

9.00 – 10.00 

Огляд матеріально–
технічної бази, що 

використовується під 
час реалізації ОП, 

відеоконференція 
 

Члени експертної групи;  
 

- Завідувач кафедри гуманітарних і 
соціальних дисциплін  
доц. Наталія Миколаївна Сизоненко; 
- Заступник декана факультету обліку та 

фінансів  

доц. Наталія Анатоліївна Канцедал;  

- Гарант ОП  
доц. Сергій Миколайович Приходько; 

Члени групи розробки ОП: 

- доц. Євген Олегович Кончаковський; 

- доц. Алла Михайлівна Ільченко; 

- доц. Світлана Володимирівна 

Макарець. 

10.00 – 
10.30 

Підведення підсумків 
зустрічі 5 та підготовка 

до зустрічі 6 
Члени експертної групи 

10.30 – 11.10 
Зустріч 6 із сервісними 

службами 
відеоконференція 

- Директор бібліотеки  
Світлана Володимирівна Макарець; 

- Начальник відділу кадрів  

Олена Михайлівна Овчарук; 

- Представник відділу з питань 

інтелектуальної власності 

Олег Миколайович Іванов; 

- Представник відділу сприяння 

працевлаштуванню студентів 

Наталія Вікторівна Петренко; 

- Керівник підрозділу з організації 

виховної та іміджевої діяльності 

Юлія Ігорівна Радочіна; 

- Керівник психологічної служби  

Ірина Леонідівна Плаксієнко; 

- Омбудсмен учасників освітнього 

процесу ПДАУ 

Олександр Михайлович Помаз. 

11.10 – 11.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 6 та підготовка 
Члени експертної групи. 



до зустрічі 7 

11.30 –12.30 

Зустріч 7 з 
представниками 

студентського 
самоврядування,  

Наукового товариства 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Представники студентського 
самоврядування: 
-Голова Студентської ради Університету 
Сергій Шабельник; 
-Голова Студентської ради  
факультету обліку та фінансів ПДАУ 
Маргарита Давидова; 
-Представник Наукового 
товариства здобувачів вищої освіти  
Анастасія Костенко; 
-Представники студентського 
самоврядування зі складу здобувачів за 
ОП: 
- Анастасія Гергель, 
- Владислав Гарус, 
- Валерія Наріжна.  

12.30–13.00 
Підведення підсумків 

зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи. 

13.00 – 
14.00 

Обід 
Члени експертної групи. 

14.00 – 
14.40 

Зустріч 8 з 
роботодавцями,  

відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців: 
- Олександр Анатолійович Отич, 
заступник директора Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій 
з громадськістю Полтавської 
облдержадміністрації; 
- Костянтин Анатолійович Донченко, 
експерт Дослідницької групи Proof 
Analytics; 
- Ігор Ярославович Кужик, директор 
телеканалу «ІРТ-Полтава»; 
- Богдан Володимирович Звягольський, 
керівник ТОВ «Полтавське 
телебачення»; 
- Наталія Степанівна Гранчак, депутат 
Полтавської обласної ради, фракція 
Полтавської територіальної організації 
політичної партії «Європейська 
солідарність», ГО «Команда 
Небайдужих»; 
- Віктор Володимирович Кордубан, 
депутат Полтавської обласної ради, 
фракція Полтавської обласної організації 
політичної партії «Довіра»; 
- Олег Григорович Діденко, депутат 
Полтавської обласної ради, голова 

фракції Полтавської обласної організації 
політичної партії «Довіра», голова 
постійної комісії з питань освіти, науки 



та культури Полтавської обласної ради; 
- Антон Сергійович Ярмолюк, депутат 
Полтавської міської ради, голова 
депутатської фракції політичної партії 
«Слуга народу». 

14.40 – 15.00 
Робота з документами і 
підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи. 

15.00–15.30 
Резервна зустріч,  
відеоконференція 

Члени експертної групи. 

15.30–16.00 
Підготовка до фінальної 

зустрічі 
Члени експертної групи. 

16.00 – 16.30 
Фінальна зустріч, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
- Керівництво ЗВО: 
- Ректор 
проф. Валентина Іванівна Аранчій; 
- Перший проректор 
проф. Павло Вікторович Писаренко; 
- Проректор з науково-педагогічної 
роботи 
проф. Олена Михайлівна Костенко; 
- Проректор з науково-педагогічної 
роботи і перспективного розвитку 
проф. Тамара Олексіївна Шаравара; 
- Декан факультету обліку та фінансів 
проф. Людмила Олександрівна 
Дорогань-Писаренко; 
- Завідувач кафедри гуманітарних і 
соціальних дисциплін 
доц. Наталія Миколаївна Сизоненко; 
- Гарант ОП 
доц. Сергій Миколайович Приходько.  

16.30–17.00 
Підведення підсумків 

фінальної зустрічі 
Члени експертної групи. 

День 3 – (9 квітня 2021 року) 

09.00–18.00 
«День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи. 

 

 


