
 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи в 
Приватному вищому навчальному закладі  

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
у період 18-20 травня 2021 р. за спеціальністю 061 «Журналістика»  

ОП «Журналістика» (ID у ЄДЕБО 34798)  
за першим рівнем вищої освіти  

(експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти від 16.04.2021 р., №858-Е) 

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

групи в Приватному вищому навчальному закладі «Міжнародний класичний університет імені 
Пилипа Орлика» (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-
професійної програми «Журналістика», 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 роботи експертної групи забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-

груп згідно розкладу для роботи за допомогою програми ZOOM. 
2.2.Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 

експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 
2.3. ЗВО забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
2.4. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У розкладі роботи 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 роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час 
і місце проведення такої зустрічі. 

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 освітньої 
програми, є гарант освітньої програми,  кандидат наук із соціальних комунікацій Стєкольщикова 
В.А. 

2.9. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП, 
здійснюється гарантом ОП з демонстрацією членам експертної групи через програму ZOOM.  

2.10. Усі відео зустрічі записуються представником експертної групи та після закінчення 
експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



 
 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 –18.05.2021 р. 

 
09.30–09.45 Організаційна зустріч із гарантом ОП Члени експертної групи;  

гарант ОП – к. н.соц.-ком. Стєкольщикова В.А. 
09.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 із керівником та менеджментом 

ЗВО 
1.Ректор університету – к.е.н.,доц. Гарькава В.Ф.  
2.Гарант ОП, завідувачка кафедри журналістики та 
філології – к.н.соц.ком. Стєкольщикова В.А. 
3.Проректор з навчальної діяльності, керівник 
навчальної служби та служби внутрішнього 
забезпечення якості освіти, голова комісії з академічної 
доброчесності – к.іст.н. Ревенко В.В.  
4. Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 
внутрішній експерт із запобігання академічного плагіату 
– к.філол.н.  Грищенко О.В. 
5. Проректор з організаційно-адміністративної 
діяльності , керівник кадрової служби та служби 
контролю і аналізу – к.т.н., доц. Пилипенко С.М.  
6. Начальник відділу ліцензування та акредитації – 
к.п.н., проф. Фалько Л.І. 
7. Декан медико-соціономічного факультету – 
д.психол.н., проф. Євдокимова Н.О. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
Гарант ОП, завідувачка кафедри журналістики та 
філології – к.н.соц.ком. Стєкольщикова В.А., 



 
к.філол.н. Грищенко О.В., 
д.філос.н. Берегова Г.Д., 
ст. викл. Павєл Н.В., 
к.іст.н. Ревенко В.В., 
д.ю.н., проф.Кириченко О.А., 
д.е.н., доц. Звягінцева О.Б., 
к.філол.н. Бабич В.І., 
к.т.н., доц.Гайша О.О. 
 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка 
до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Супрун Олександра Ж-41. 
Банникова Юлія Ж-31. 
 Кравченко Анастасія Ж-31. 
Куленко Степан Ж-31. 
Пасєка Тетяна Ж-41. 
Гречана Еліна Ж-31. 
Романова Тетяна Ж-31. 
Горшкова Марія Ж-41. 
Паранюк Віолета – Ж-21. 
Кутовий Євген Ж-11. 

13.30–13.45 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.45–14.45 Обідня перерва  
14.45–15.00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
15.00–15.30 Зустріч 4 із представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи; 
Голова Студентського секретаріату – Баргієнко О.В. 
Голова науково-навчального відділу студентського 
секретаріату – Шинкарук В.В. 
Голова наукового товариства здобувачів вищої освіти  і 
молодих учених – Тарасова Н.В.  



 
Голова студентської ради медико-соціономічного 
факультету – Кравченко А.О.  
Голова навчально-інформаційного відділу – Басовська 
А.В.  
Керівник студентського наукового товариства 
факультету – Рябова О.В. 
Голова культурно-масового відділу – Владіміров Я.В. 
Представник студ. активу – Харазян І.В. 
Представник студ. активу – Куленко С.В. 
 

15.30–16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
16.00–16.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу  
16.30–17.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи 
 

17.00–18.00 Зустріч 5 із роботодавцями та іншими 
стейкхолдерами 

Члени експертної групи; 
Головний редактор інтернет-порталу 
«Преступности.нет» – Чубаченко А. В. 
Головний редактор видання «Николаевские известия» – 
Одинцова Т. В. 
Головний редактор інтернет-порталу «Новости-Н» – 
Чернишова І. О. 
Головний редактор видання «Рідне Прибужжя» – 
Фабрикова Т. М. 
Співкерівник Миколаївського «Прес-клубу РЕФОРМ» – 
Філінюк О.А. 
Головний редактор видання «Южная правда» – 
Раскопов В.В. 

18.00–18.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2– 19.05.2021 р. 



 
10.00–11.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи; 
Гарант ОП – к.н.соц.ком. Стєкольщикова В.А. 
Головний редактор інтернет-порталу 
«Преступности.нет» – Чубаченко А. В. 
Головний редактор видання «Николаевские известия» – 
Одинцова Т. В. 
Директор медичного центру ReaMed – Дроботун О.В. 
Завідувач бібліотеки – Жданова А.А. 
Директор бази відпочинку «Кінбурані» – Матвієнко С.В. 
Керівник бази відпочинку «Григорівка» – Юрченко А.В. 
Фахівець по роботі зі здобувачами вищої освіти з 
особливими потребами – Чижик Т.Г. 
Фахівець з міжнародних зв’язків – Шлепньов А.М. 
Начальник відділу ліцензування та акредитації – к.п.н., 
проф. Фалько Л.І. 

11.00–11.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
11.30–12.30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

Ректор – к.е.н., доц. Гарькава В.Ф. 
Проректор з навчальної діяльності, керівник навчальної 
служби та служби внутрішнього забезпечення якості 
освіти, голова комісії з академічної доброчесності – 
к.іст.н. Ревенко В.В. 
Представник служби з організації навчальної діяльності 
– Павєл Н.В. 
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 
внутрішній експерт з запобігання академічного плагіату 
к.філол.н. – Грищенко О.В. 
Начальник відділу ліцензування та акредитації – к.п.н., 
проф. Фалько Л.І. 
Керівник служби з організації практики – к.іст. н., доц. 
Підберезних І.Є. 



 
12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 
Члени експертної групи 

13.00–13.30 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу виховної роботи – Черновських С.О. 
Відповідальний секретар приймальної комісії – к.пед.н., 
доц. Болотникова Т.Г. 
Завідувач бібліотеки – Жданова А.А. 
Проректор з навчальної діяльності, керівник навчальної 
служби та служби внутрішнього забезпечення якості 
освіти, голова комісії з академічної доброчесності – 
к.іст.н. Ревенко В.В. 
Представник служби з організації навчальної діяльності 
– Павєл Н.В. 
Начальник студентського відділу кадрів – Зайва Я.В. 
Уповноважена особа з запобігання та виявлення 
корупції – ст. викл. Шаповалова А.А. 
Представник психологічної служби – к.психол.н. 
Вербина Ю.В. 
Директор медичного центру ReaMed – Дроботун О.В. 
Директор спортивного клубу – д.пед.н., доц. Довгань 
Н.Ю.  
Фахівець з міжнародних зв’язків – ст.викл. Шлепньов 
А.М. 
Фахівіць з організації дистанційного навчання – Осокін 
О.О. 
Оздоровчо-рекреаційний ресурс – директор бази 
відпочинку «Кінбурані» – Матвієнко С.В. 

13.30–13.45 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13.45–14.45 Обідня перерва  
14.45–15.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
15.00–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 



 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Ректор – університету к.е.н., доц. Гарькава В.Ф. 
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, 
внутрішній експерт із запобігання академічного аудиту 
– к.філол.н. Грищенко О.В. 
Проректор з навчальної діяльності, керівник навчальної 
служби та служби внутрішнього забезпечення якості 
освіти, голова комісії з академічної доброчесності – 
к.іст.н. Ревенко В.В. 
Декан медико-соціономічного факультету – д.психол.н., 
проф. Євдокимова Н.О. 
Гарант ОП – к.н.соц.ком. Стєкольщикова В.А. 

16.30–17.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі  Члени експертної групи 
День 3 –20.05.2021 р. 

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

Члени експертної групи 

 


