
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи у період з 11 по 13 жовтня 2021 року під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 

«Публічне управління та адміністрування» (ID у ЄДЕБО 29362) за 

спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  

 Білоцерківського національного аграрного університету  

(наказ № 1700-Е від 27 вересня 2021 року) 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День І (11.10.2021) 

09.00 – 09.30 Організаційна зустріч  

з гарантом ОП у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи 

(Драгомирецька Наталія Михайлівна, 

Серняк Олег Ігорович, Смаглюк Ріта 

Михайлівна) 

- гарант ОНП (Сокольська Тетяна 

Вікторівна, д-р екон. наук, професор) 

09.30 – 10.00 Підведення підсумків організаційної 

зустрічі та підготовка до зустрічі 1 

- члени експертної групи 

10.00 – 10.30 Зустріч 1 з керівництвом ЗВО та 

адміністрацією підрозділу, в якому 

реалізується ОП, у режимі 

відеоконференції 

 

 

 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП, завідувач кафедри 

публічного управління, 

адміністрування та міжнародної 

економіки (Сокольська Тетяна 

Вікторівна, д-р екон. наук, професор); 

- ректор (Шуст Олена Анатоліївна, д-р 

екон. наук, професор) 

- перший проректор, проректор з 

організаційної роботи (Мерзлов Сергій 

Віталійович, д-р. с.-г. наук); 

- проректор з освітньої, виховної та 

міжнародної діяльності (Димань 

Тетяна Миколаївна, доктор. с.-г. наук, 

професор); 

- проректор з навчально-виробничої 

діяльності та комплексного розвитку 

(Карпенко Анатолій Миколайович, 

канд. екон. наук) 

10.30 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

- члени експертної групи 

11.00 – 11.40 Зустріч 2 з проєктною групою 

освітньо-професійної програми у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП (Сокольська Тетяна 

Вікторівна, д-р екон. наук, професор); 

- група забезпечення ОП 

1. Сокольська Тетяна Вікторівна д-р 

екон. наук, професор. 

2.  Панасюк Вікторія Іллівна канд. 

екон. наук, доцент. 

3. Майстренко Катерина Миколаївна 

канд.наук з держ.упр. 

4. Поліщук Світлана Петрівна канд. 

екон. наук. 



 

11.40 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

- члени експертної групи 

 

12.00 – 13.00 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, 

окрім завідувача кафедри, 

відповідального за реалізацію ОП та 

керівництва університету  

1. Паска Ігор Миколайович д-р екон. 

наук., професор; 

2.  Дегтярьова Ія Олександрівна д-р 

наук з держ.упр., професор; 

3. Панасюк Вікторія Іллівна канд. 

екон. наук, доцент; 

4. Поліщук Світлана Петрівна канд. 

екон. наук; 

5.  Майстренко Катерина Миколаївна 

канд.наук з держ.упр.; 

6. Джегур Геннадій Васильович 

канд.екон.наук, доцент; 

7. Арбузова Тетяна Василівна 

канд.екон .наук, доцент; 

8. Ігнатенко Вікторія Дмитрівна. 

канд.пед.наук, доцент; 

9. Коваль Надія Володимирівна 

канд.екон .наук, доцент; 

10. Вихор Микола Васильович 

канд.екон .наук, доцент, 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.20 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

- члени експертної групи 

14.20 – 15.20 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 різних років 

навчання; різних форм навчання: 

1. Студзінський Олександр 

Олександрович – здобувач першого 

року навчання, денна форма; 

2. Бедрій Єлизавета Олександрівна – 

здобувачка першого року навчання, 

денна форма; 

3. Бережний Олексій Сергійович – 

здобувач першого року навчання, денна 

форма;  

4. Дмитревич Анастасія Сергіївна – 

здобувачка першого року навчання, 

денна форма; 

5. Панасюк Олександр Романович – 

здобувач другого року навчання, денна 

форма;  

6. Клименчук Катерина Олександрівна 

– здобувачка другого року навчання, 

заочна форма. 

7. Крук Ігор Ульянович – здобувач 

другого року навчання, заочна форма. 



8. Гебултівська Євгенія Олександрівна 

– здобувачка другого року навчання, 

заочна форма. 

9. Медвідь Дарина Володимирівна – 

здобувачка другого року навчання, 

заочна форма. 

10. Шевченко Роман Петрович – 

здобувач другого року навчання, заочна 

форма. 

15.20 – 15.40 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

- члени експертної групи 

15.40 – 16.40 Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- представники органів студентського 

самоврядування ЗВО  

 

Голова студентської ради університету 

- Ліщенко Інна.  

 

Голова студентської ради 

економічного факультету  

- Баліцька Наталія.  

 

Голова комітету співдії якості - 

Ткаченко Вікторія.  

 

Заступник студентського ректора, 

голова комітету захисту прав студентів 

- Кущенко Ольга.  

 

16.40 – 17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 

- члени експертної групи 

17.00 – 17.40 Зустріч 6 з роботодавцями, 

рецензентами ОПП та іншими 

зацікавленими стейкхолдерами у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

-роботодавці: 

1. Якубенко Олександр 

Степанович, начальник 

Міжрегіонального управління 

Національного агентства України з 

питань державної служби в м. Києві, 

Київській, Чернігівській та Черкаській 

областях.  

2. Мерзлюк Людмила 

Володимивріана, голова 

білоцерківської РДА. 

3. Гринчук Віталій Юрійович 

к.е.н, голова Узинської ОТГ Київської 

обл.  

4. Сахарова Оксана Михайлівна, 

заступник директора КП БМР «Агенція 

стратегічного розвитку Білої Церкви» 

5. Джміль Леонід Іванович, 

начальник управління Рокитнянського 

районного управління Головного 

управління Держспоживслужби в 

Київській області, магістр з публічного 

управління та адміністрування.  

6. Кошель Вадим Олегович, 

колишній секретар Білоцерківської 

міської ради, громадський діяч.  

-рецензенти: 



1. Савчук Юрій Степанович, 

заступник міського голови м. Біла 

Церква.  

2. Польовий Леонід Олексійович, 

голова Єрківської ТГ. 

3. Твердохліб Олександр Степанович, 

доктор наук з державного управління, 

професор кафедри державного 

управління у сфері цивільного захисту, 

Інституту державного управління та 

наукових досліджень з цивільного 

захисту. 

4. Кіслов Денис Васильович, доктор 

наук з державного управління, 

завідувач кафедри міжнародного права, 

міжнародних відносин та соціально-

гуманітарних дисциплін, Відкритого 

міжнародного університету розвитку 

людини «Україна». 

- інші стекхолдери: 

1.Тимошенко Тетяна Миколаївна 

канд. наук з держ.упр., експертка з 

розробки стратегій місцевого розвитку 

Програми «U-LEAD з Європою», 

консультантка Проєкту USAID 

"економічна підтримка Східної 

України", експерт з питань розвитку 

громад і територій. 

17.40 – 18.00 Підведення підсумків зустрічі 6, 

підведення підсумків 1-го дня 

акредитації та підготовка до 2-го дня 

- члени експертної групи 

День ІІ (12.10.2021) 

09.00 – 10.00 Огляд аудиторного фонду, 

матеріально-технічної бази та 

бібліотечного фонду, що 

використовується під час реалізації 

ОПП (ознайомлення із 

відео/фотозвітом) у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП (Сокольська Тетяна 

Вікторівна, д-р екон. наук, професор) 

Демонстрація мат-тех. бази – 

заступник декана економічного 

факультету – Заболотній В’ячеслав 

Сергійович канд.екон.доцент; 

Директор наукової бібліотеки – 

Бачинська Неля Анатоліївна; 

Гуртожиток – Понедільчук Тетяна 

Василівна канд.екон.доцент. 

10.00 – 10.20 

 

Підведення підсумків огляду 

аудиторного фонду та підготовка до 

зустрічі 7 

- члени експертної групи 

10.20 – 11.20 Зустріч 7 з представниками 

допоміжних (сервісних) структурних 

підрозділів у режимі 

відеоконференції 

 

 

- члени експертної групи; 

- відділ кадрів (Ромасишин Дмитро 

Валерійович, начальник відділу); 

- наукова бібліотека (Бачинська Неля 

Анатоліївна, директор бібліотеки); 

 - відповідальний секретар приймальної 

комісії (Присяжнюк Наталія 

Михайлівна); 

- відділ фінансово-економічної 

діяльності (Лозіцький Андрій 

Антонович, головний бухгалтер); 



- центр вирішення конфліктних 

ситуацій та надання психолого-

педагогічної допомоги (Погоріла 

Світлана Григорівна, канд. пед. наук, 

доцент, керівник Центру);  

-  відділ зовнішньоекономічної та 

інвестиційної діяльності (Боньковський 

Олександр Антонович, начальник 

відділу); 

- відповідальний за працевлаштування 

на економічному факультеті 

Непочатенко Андрій Вікторович, канд. 

екон. наук, доцент 

11.20 – 11.40 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

підготовка до зустрічі 8 

- члени експертної групи 

11.40 – 12.40 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом у режимі 

відеоконференції 

 

- члени експертної групи;  

- відділ забезпечення якості освіти 

(Дем’яненко Олена Олександрівна, 

начальник відділу), представник комісії 

з питань етики та академічної 

доброчесності;  

- відділ маркетингу, ліцензування та 

акредитації (Скиба Володимир 

Віталійович, завідуючий відділом); 

- відділ навчально-методичної та 

виховної роботи (Зубченко Вікторія 

Володимирівна, начальник відділу); 

- уповноважений з Антикорупційної 

діяльності (Яцюк Ярослав 

Федорович, начальник юридичного 

відділу); 

- Інженер І категорії відділу 

забезпечення якості освіти – Василенко 

Олена Ігорівна (відповідальний за 

організацію дистанційного навчання) 

12.40 – 13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до резервної зустрічі 

- члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 15.00 Резервна зустріч у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи та всі 

бажаючі провести зустріч, а також всі 

запрошені для роботи/демонстрації 

документів у режимі відео конференції 

 

 

15.00 – 15.30  Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до відкритої 

зустрічі 

- члени експертної групи 

15.30 – 16.30 Відкрита зустріч у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи та всі 

бажаючі провести зустріч 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

16.30 – 17.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до фінальної 

зустрічі 

- члени експертної групи 

17.00 – 17.30 Фінальна зустріч у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП, завідувач кафедри 

публічного управління, 

адміністрування та міжнародної 



економіки (Сокольська Тетяна 

Вікторівна, д-р екон. наук, професор); 

- ректор (Шуст Олена Анатоліївна, д-р 

екон. наук, професор) 

- перший проректор, проректор з 

організаційної роботи (Мерзлов Сергій 

Віталійович, д-р. с.-г. наук); 

- проректор з освітньої, виховної та 

міжнародної діяльності (Димань 

Тетяна Миколаївна, доктор. с.-г. наук, 

професор); 

- проректор з навчально-виробничої 

діяльності та комплексного розвитку 

(Карпенко Анатолій Миколайович, 

канд. екон. наук). 

17.30 – 18.00 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

- члени експертної групи 

День ІІІ (13.10.2021) 

09.00 – 17.00 «День суджень» внутрішня зустріч членів експертної 

групи 

 

 


