
 
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи у період з 23 по 25 лютого 2022 року під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Публічне 
управління та адміністрування» (ID у ЄДЕБО 39334) за спеціальністю 

281 «Публічне управління та адміністрування» за другим рівнем вищої освіти 
в ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

(наказ № 147-Е від 10 лютого 2022 року) 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи (у дистанційному режимі) 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 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 до початку дистанційного «візиту» експертної групи повинен 

апробувати засоби відеозв’язку всіх учасників запланованих зустрічей та зробити 
відповідні налаштування платформи ZOOM до початку кожної зустрічі. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного 
«візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної групи, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї, 
відповідно до розкладу.  

2.4. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 
публікує в себе на сайті інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною 
групою, зазначаючи лінк на таку зустріч із вказанням дати, часу та мети такої 
зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

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 
освітньої програми, є гарант освітньої програми.  

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться в дистанційному форматі на 
платформі ZOOM.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустрічі або інші 
активності  

Учасники 

 
День І (23.02.2022)  

09:00-09:30 

Організаційна зустріч 1 з 
гарантом ОП у режимі 
відео конференції 

Члени експертної групи 
(Монастирський Григорій 
Леонардович, Ковтун Ірина 
Броніславівна, Косаховський Микита 
Борисович). 
 
Гарант ОП (Дегтярьова Ія 
Олександрівна, д.держ.упр., проф.). 
 

09:30-10:00 
 
Підготовка до зустрічі 2 

 
Члени експертної групи. 
 

10:00-10:30 

Зустріч 2 з керівництвом 
ДЗВО «Університет 
менеджменту освіти» та 
адміністрацією підрозділу, 
в якому реалізується ОП, у 
режимі відеоконференції 

Члени експертної групи. 
 
1. Гарант ОП (Дегтярьова Ія 
Олександрівна, д.держ.упр., проф.).  
 
2. Ректор (Кириченко Микола 
Олексійович, член-кореспондент 
Національної академії наук вищої 
освіти України, доктор філософії). 
 
3. Проректор з науково-педагогічної, 
освітньої роботи та міжнародних 
зв’язків (Муранова Наталія Петрівна, 
д.пед.н., проф.). 
 
4. Проректор з наукової роботи та 
цифровізації (Спірін Олег Михайлович, 
д.пед.н., проф.). 
 
5. Проректор з організаційних питань 
та адміністративно-господарської 
роботи (Стецюк Дмитро Іванович). 
 
6. Головний бухгалтер (Бєлік Наталія 
Іванівна). 
 
 



7.Директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології 
(Рожнова Тетяна Євгенівна, к.пед.н., 
доц.). 
 
8. Завідувач кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту 
(Карташов Євген Григорович, 
д.держ.упр., проф.). 
 

10:30-10:45 
Підведення підсумків 
зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

10:45-11:30 

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: 
 
Карташов Євген Григорович, 
д.держ.упр., проф., завідувач кафедри. 
 
Бережна Галина Віталіївна, к.е.н., 
доц., доцент кафедри. 
 
Діденко Ніна Григорівна, держ.упр., 
проф., професор кафедри. 
 
Євсюкова Оксана Володимирівна, 
держ.упр., доц., професор кафедри. 
 
Івкін Володимир Миколайович, 
к.психол.н., доц., доцент кафедри. 
 
Ковтун Оксана Анатоліївна, 
к.держ.упр., доц., професор кафедри. 
 
Мороз Володимир Васильович, 
к.держ.упр., доц., професор кафедри. 
 
Шмагун Антоніна Вікторівна, 
к.держ.упр, доцент кафедри. 
 
 



11:30-11:45 
Підведення підсумків 
зустрічі 3 та підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

11:45-12:30 

Зустріч 4 зі здобувачами 
вищої освіти за ОП 
«Публічне управління та 
адміністрування» заочної 
форми навчання в режимі 
відео конференції 
 
 
 
 

Члени експертної групи. 
 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП за заочною формою навчання на 
першому та другому курсах: 
 
Базан Ольга Миколаївна, здобувач 
першого року навчання; 
 
Драган Володимир Володимирович,  
здобувач першого року навчання; 
 
Дяденко Михайло Васильович,  
здобувач другого року навчання; 
 
Однорог Галина Миколаївна,  
здобувач першого року навчання; 
 
Павловська Марина Олександрівна, 
здобувач першого року навчання; 
 
Прокопова Валентина Валеріївна, 
здобувач першого року навчання; 
 
Романчук Валентин Іванович,  
здобувач першого року навчання; 
 
Хобта Ірина Іванівна,  
здобувач другого року навчання; 
 
Хорошко Лариса Володимирівна,  
здобувач першого року навчання. 
 

12:30-12.45 

 
Підведення підсумків 
зустрічі 4 
 

 
Члени експертної групи. 

 
13:00-14:00 

 

 
Обідня перерва 
 

 

14:00-14:30 
 
Підготовка до зустрічі 5 

 
Члени експертної групи. 



14:30-15:00 

Зустріч 5 з 
представниками 
студентського 
самоврядування у режимі 
відеоконференції 

Члени експертної групи. 
 
Бірюк Павло Вікторович, голова 
Студентської колегії Університету. 
 
Стицюра Дар‘я Олександрівна, член 
Студентської колегії Університету, 
член Вченої ради Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології. 
 
Дабіч Артур Сергійович, радник 
голови Студентської колегії 
Університету. 
 
Осадчук Олена Сергіївна, староста 
групи МОБ-21Д1. 
 

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

Члени експертної групи. 

15:15-15:45 

Зустріч 6 із гарантом ОП у 
режимі відеоконференції 

Члени експертної групи. 
 
Гарант ОП (Дегтярьова Ія 
Олександрівна, д.держ.упр., проф.). 
 

15:45-16:00 
Оформлення результатів 
зустрічі 6 та підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

16:00-16:45 

Зустріч 7 із 
адміністративним 
персоналом  

Члени експертної групи. 
 
Адміністративний персонал: 
 
1. Директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології 
(Рожнова Тетяна Євгенівна, к.пед.н., 
доц.). 
 
2. Заступник директора з науково-
педагогічної та навчальної роботи 
Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології 
(Фещенко Олена Леонідівна, к.е.н., 
доц.). 
 
 



3. Завідувач кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту 
(Карташов Євген Григорович, 
д.держ.упр., проф.). 
 
4. Начальник відділу роботи з 
персоналом (Поліщук Тетяна 
Іванівна). 
 
5. Фахівець, відповідальний за 
антикорупційну діяльність (Пугач 
Вікторія Геннадіївна, к.політ.н., доц.).  
 
6. Секретар приймальної комісії 
університету, заступник директора з 
навчально-виховної роботи Навчально-
наукового інституту менеджменту та 
психології (Драгунова Віра 
Валентинівна, к.пед.н.). 
 
7. Вчений секретар університету 
(Вініченко Алла Анатоліївна, к.і.н., 
доц.). 
 

16:45-17:00 

Оформлення результатів 
зустрічі 7 та підготовка до 
зустрічі 8 
 

Члени експертної групи. 

17:00-17:45 

Зустріч 8 із зовнішніми 
стейкхолдерами 
(роботодавцями, 
представниками 
академічної спільноти) у 
режимі відеоконференції 

Члени експертної групи. 
 
Представники стейкхолдерів 
(роботодавців, академічної спільноти), 
що залучені до здійснення процедур 
внутрішньої системи забезпечення 
якості освітнього процесу: 
 
Представники роботодавців 
 
1. Киричук Галина Євгеніївна, ректор 
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. 
 
2.Семенова Тетяна Миколаївна, 
заступник голови Київської обласної 
ради. 



 
3. Жирко Олександр Володимирович, 
старший судовий розпорядник відділу 
судових розпорядників Вищого 
антикорупційного суду. 
 
4. Боршуляк Лілія Петрівна, начальник 
Центру надання адміністративних 
послуг Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації. 
 
Представники академічної спільноти 
 
5. Іванова Тамара Вікторівна, 
д.держ.упр., проф., професор кафедри 
менеджменту зовнішньоекономічної 
діяльності підприємств Національного 
авіаційного університету. 
 
6. Дубич Клавдія Василівна, 
д.держ.упр., проф., професор кафедри 
охорони здоров’я та публічного 
адміністрування НУОЗ України імені 
П.Л. Шупика. 
 
7. Мельниченко Олександр 
Анатолійович, д.держ.упр., проф., 
професор кафедри громадського 
здоров’я та управління охороною 
здоров’я Харківського національного 
медичного університету. 
 
8. Супрун Вячеслав Васильович, к.е.н., 
доц., професор кафедри менеджменту 
освіти та права ЦІПО ДЗВО «УМО». 
 
Інші стейкхолдери 
 
9. Петроє Ольга Михайлівна, 
д.держ.упр., проф., голова  громадської 
організації «Експертно-аналітичний 
центр публічного врядування і права». 
 

17:45-18:00 
Підведення підсумків 
першого дня роботи 

Члени експертної групи. 



 
День ІІ (24.02.2022) 

 

08:45-09:45 

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

- члени експертної групи;  
 
1. Гарант ОП (Дегтярьова Ія 
Олександрівна, д.держ.упр., проф.); 
 
2. Директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології 
(Рожнова Тетяна Євгенівна, к.пед.н., 
доц.); 
 
3. Директор Навчально-методичного 
центру інформаційно-цифрових систем 
та технологій (Савченко Вадим 
Юрійович). 
 

09:45-10:00 
 
Підготовка до зустрічі 9 

 
Члени експертної групи. 
 

10:00-11:00 

Зустріч 9 із 
представниками 
допоміжних (сервісних) 
структурних підрозділів  

Члени експертної групи. 
 
1. Завідувач відділу моніторингу якості 
вищої освіти університету (Безнос 
Олена Антонівна).  
 
2. Завідувач навчально-методичного 
відділу ННІМП (Іванілова Оксана 
Анатоліївна). 
 
3. Директор Центру міжнародного 
співробітництва та освіти (Грицай 
Світлана Юріївна). 
 
4. Завідувач відділу наукової роботи 
(Отамась Інна Григорівна.). 
 
5. Директор Навчально-методичного 
центру інформаційно-цифрових систем 
та технологій  (Савченко Вадим 
Юрійович). 
 
 
 



6. Директор центру мережевих 
електронних освітніх ресурсів та 
наукометрії (Алейніков Дмитро 
Олександрович). 
 
7. Директор наукової бібліотеки 
(Кемпе Вероніка Юріївна). 
 
8. Представник психологічної служби 
«PSYU2» (Хілько Світлана 
Олександрівна, к.психол.н.). 
 

11:00-11:30 
Обговорення результатів 
зустрічі 9 та підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 
 

11:30-12:30 

Відкрита зустріч із 
бажаючими у режимі 
відеоконференції 

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

12:30-12:45 

Підведення підсумків 
відкритої зустрічі, 
оформлення результатів, 
підготовка до зустрічі 10 

Члени експертної групи. 
 

13:00-14:00 
 
Обідня перерва 
 

 

14:00-14:45 

Зустріч 10 з випускниками 
ОП «Публічне управління 
та адміністрування» в 
режимі відеоконференції 

Члени експертної групи. 
 
Випускники ОП: 
 
1. Білий Олександр Олександрович, 
випускник 2021 року. 
 
2. Китайгора Ірина Олександрівна, 
випускниця 2021 року. 
 
3. Усова Наталія Сергіївна, 
випускниця 2021 року. 
 
4. Чумак Володимир Валентинович, 
випускник 2021 року. 
 
 



5. Даніленко Олег Миколайович, 
випускник 2020 року. 
 
6. Величко Олександра Іванівна, 
випускниця 2020 року; 
 
7. Гусарчук Людмила  Дмитрівна, 
випускниця 2020 року. 
 
8. Кондратюк Анна Михайлівна, 
випускниця 2019 року. 
 
9. Щавінська Вікторія Олександрівна, 
випускниця 2020 року. 
 

14:45-15:00 
Підготовка до резервної 
зустрічі 
 

Члени експертної групи. 
 

15:00-15:30 

Резервна зустріч Члени експертної групи. 
 
Особи, запрошені на резервну зустріч. 
 

15:30-16:00 

 
Підготовка до фінальної 
зустрічі 
 

 
Члени експертної групи. 
 

16:00-16:30 

Фінальна зустріч Члени експертної групи. 
 
Керівництво університету та 
адміністрацією підрозділу, в якому 
реалізується ОП: 
 
1. Гарант ОП (Дегтярьова Ія 
Олександрівна, д.держ.упр., проф.).  
 
2. Ректор (Кириченко Микола 
Олексійович, член-кореспондент 
Національної академії наук вищої 
освіти України, доктор філософії). 
 
3. Проректор з науково-педагогічної, 
освітньої роботи та міжнародних 
зв’язків (Муранова Наталія Петрівна, 
д.пед.н., проф.). 
 



4. Проректор з наукової роботи та 
цифровізації (Спірін Олег Михайлович, 
д.пед.н., проф.). 
 
5. Проректор з організаційних питань 
та адміністративно-господарської 
роботи (Стецюк Дмитро Іванович). 
 
6. Головний бухгалтер (Бєлік Наталія 
Іванівна). 
 
7.Директор Навчально-наукового 
інституту менеджменту та психології 
(Рожнова Тетяна Євгенівна, к.пед.н., 
доц.). 
 
8. Завідувач кафедри публічного 
управління і проектного менеджменту 
(Карташов Євген Григорович, 
д.держ.упр., проф.). 
 

16:30-17.00 

 
Підведення підсумків 
другого дня роботи 
 

 
Члени експертної групи. 
 

 
День ІІІ (25.02.2022) 

 
 

09.00-17.00 
 
«День суджень»  

 
Внутрішня зустріч членів експертної 
групи. 
 

 


