
 

 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої програми  
«Публічне управління та адміністрування» (ID у ЄДБО 21986) за спеціальністю               

281 Публічне управління та адміністрування за другим рівнем вищої освіти             
(справа № 823/АС-21) у Національному університеті                                                          

«Одеська національна юридична академія»  
на підставі наказу від 14.04.2021 №838-Е 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої 
освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 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. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ЗВО на час дистанційної роботи експертної групи сприяє організації та проведенню онлайн зустрічей із 
ключовими стейкхолдерами. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ учасників зустрічей з членами експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути 
забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою, на 
ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. 

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

2.5. У розкладі передбачається резервна зустріч, 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.  

2.6. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. Повідомлення з 
посиланням на заплановану онлайн зустріч має бути загальнодоступним. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит 
експертної групи. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої 
програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі 
відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після закінчення експертизи передаються до 
секретаріату Національного агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (28.04.2021) 

08.50–09.00 Організаційна зустріч експертної групи 
Підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи: Вербицька А.В., Чикаренко І.А., Новосьолов І.В. 

09.00–09.40 Зустріч1 з гарантом ОП Члени експертної групи: Вербицька А.В., Чикаренко І.А., Новосьолов 
І.В.(далі – члени експертної групи); 
Гарант – Маляренко Т.А. (далі – гарант) 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.00–11.00 Зустріч 2 з керівником та менеджментом 
ЗВО 

Члени експертної групи; 
Керівництво ЗВО: 

Ректор; 
Проректор з навчальної роботи; 
Проректор з навчально-методичної та виховної роботи; 
Проректор з міжнародних зв'язків; 
Проректор з питань навчально-інноваційного розвитку та 
економічної діяльності; 
Директор Центру підготовки магістрів публічної служби і 
професійних суддів. 

11.00-11.10 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.10–12.20 Зустріч 3 з академічним персоналом  Члени експертної групи; 
Академічний персонал (науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій 
програмі) до 10 осіб 

12.20–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (включаючи ЗВО заочної 
форми навчання) до 10 осіб 

13.30–13.40 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи 

13.40–14.20 Перерва 

14.20–14.30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.30–15.10 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Голова та члени Студентської ради (включаючи осіб, які відповідають за 
участь здобувачів освіти у внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти) до 10 осіб: 
голова студентської раду з грудня 2018 року по березень 2021; 
голова студентської ради з березня 2021 по теперішній час; 
голова студентської ради факультету 
член студентської ради від факультету 



 

 

15.10–15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 6 із адміністративним та сервісним 
персоналом 
 

Члени експертної групи 
Адміністративний персонал: 

Старший лаборант Центру підготовки магістрів публічної служби і 
професійних суддів ; 
Начальник відділу оцінювання якості вищої освіти Центру організації 
освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи ; 
В.о. начальника навчально-методичного відділу Центру організації 
освітньої підготовки та інформаційно-аналітичної роботи ; 
Керівник відділу міжнародних зв’язків ; 
Представник науково-дослідної частини ; 
Заступник відповідального секретаря Приймальної комісії ; 
Начальник відділу кадрів ; 
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції  

16.30–16.40 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16.40–17.40 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Представники роботодавців (від 3 до 10 осіб) 

начальник Міжрегіонального управління НАДС в Одеській, Миколаївській, 
Херсонській областях та м. Севастополі 
начальник Територіального управління Державної судової адміністрації 
України в Одеській області 
начальник Південного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції 
начальник управління розвитку споживчого ринку та захисту прав 
споживачів Одеської міської ради 
заступник начальника управління ПФУ в Приморському районі м.Одеси 

17.40–18.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

День 2– (29.04.2021) 

08.50–09.00 Організаційна зустріч експертної групи Члени експертної групи 

09.00–09.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи; 

09.30–10.30 Зустріч 8 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час реалізації ОП 
(наукова бібліотека, огляд наповнення 
системи moodle, аудиторій тощо) – фотозвіт, 
відеозвіт, документальний звіт. 

Члени експертної групи; 
Гарант; 
екс-голова студентської ради; 
старший лаборант Центру підготовки магістрів публічної служби і 
професійних суддів 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі  і підготовка 
до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 9 із випускниками 
 

Члени експертної групи 
Випускники ОП (від 3 до 10 осіб) 

11.40–11.50 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

11.50–12.00 Підготовка до відкритої зустрічі  Члени експертної групи 



 

 

12.00–13.00 Відкрита зустріч усі охочі учасники освітнього процесу  
(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

13.00–13.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

13.30–14.20 Перерва 

14.20–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.30–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 

16.00–16.30 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

16.30–17.10 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

 Ректор; 

 Проректор з навчальної роботи; 

 Проректор з навчально-методичної та виховної роботи; 

 Проректор з міжнародних зв'язків; 

 Директор Центру підготовки магістрів публічної служби і 
професійних суддів; 

 Гарант. 

17.10–17.30 Підведення підсумків  Члени експертної групи 

 
День 3 – (30.04.2021) 

10.00–19.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


