НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Програма роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у
Національному університеті цивільного захисту України
у період з 23.11.2020 по 25.11.2020 рр
освітніх програм «Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки»
(ID у ЄДЕБО 37491) та «Публічне управління та адміністрування» (ID у ЄДЕБО 29898) з
використанням дистанційних форм комунікації.
Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під час
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї
програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так і для експертної групи. Будьякі 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі програми для
кожної on-line комунікації, у погоджений час.
2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної on-line комунікації про дату і
час її проведення.
2.3. Оn-line комунікації, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми
особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу.
2.4. Внутрішні on-line комунікації експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, в них не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи.
2.5. У розкладі програми передбачається резервна on-line комунікація, на яку експертна група
може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої on-line комунікації 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 on-line
комунікації.
2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту on-line комунікація. ЗВО зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і
місце проведення такої on-line комунікації.
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 із використанням технічних засобів відеозв’язку за
допомогою платформи Zoom.
1.

3. Розклад роботи експертної групи
On-line комунікація або інші
Учасники
активності
День 1 - (23.11.2020)
Організаційна зустріч 1 з
Члени експертної групи; гаранти ОПП
09:15-09:45
гарантами ОПП у режимі
он-лайн відеоконференції
Члени експертної групи
09:45-10:15
Підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2
Члени експертної групи;
10:15-10:30
з керівництвом Національного Ректор Садковий Володимир Петрович
університету цивільного захисту Проректор з навчальної та методичної роботи Назаров
України та
Олег Олександрович
адміністрацією підрозділу, в
Проректор з наукової роботи – начальник
якому реалізуються ОП, у
науково-дослідного центру Андронов Володимир
режимі он-лайн
Анатолійович
відеоконференції
Начальник Навчально-науково-виробничого центру
Домбровська Світлана Миколаївна
Гарант ОПП Публічне управління та адміністрування
Майстро Сергій Вікторович
Гарант ОПП Публічне управління та адміністрування у
сфері цивільної безпеки Крюков Олексій Ігорович
Час

10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-12:00
12:00-12:30

12:30-13:00

Підведення підсумків зустрічі 2
і підготовка до зустрічі 3.1
Зустріч 3.1.
з академічним персоналом
ОПП Публічне управління та
адміністрування у режимі
он-лайн відеоконференції

Члени експертної групи

Члени експертної групи; гарант ОПП;
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо
відповідають за зміст освітньої програми, а також
викладають на цій програмі як обов’язкові так і
вибіркові дисципліни (5-7 осіб)
завідувач кафедри мовної підготовки – Богданова
Ірина Євгеніївна
завідувач кафедри соціальних і гуманітарних
дисциплін – Рябініна Олена Володимирівна
професор кафедри публічного адміністрування у сфері
цивільного захисту – Мороз Володимир Михайлович
професор кафедри публічного адміністрування у сфері
цивільного
захисту
Домбровська
Світлана
Миколаївна
професор кафедри публічного адміністрування у
сфері цивільного захисту Стрельцов Володимир
Юрійович
Підведення підсумків зустрічі
Члени експертної групи
3.1. та підготовка до зустрічі 3.2
Зустріч 3.2
Члени експертної групи; гарант ОПП;
з академічним персоналом
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо
ОПП Публічне управління та
відповідають за зміст освітньої програми, а також
адміністрування у сфері
викладають на цій програмі як обов’язкові так і
цивільної безпеки у режимі
вибіркові дисципліни (5-7 осіб)
он-лайн відеоконференції
доцент кафедри публічного адміністрування у
сфері
цивільного
захисту
Батир
Юрій
Георгійович
викладач кафедри публічного адміністрування у
сфері цивільного захисту Лопатченко Інна
Миколаївна
старший викладач кафедри мовної підготовки
Промська Альона Сергіївна
ст.викладач кафедри менеджменту д.н.держ.упр.
Помаза-Пономаренко Аліна Леонідовна
Підведення підсумків зустрічі
Члени експертної групи
3.2. та підготовка до зустрічі 4.1

13:00-14:00
14:00-14:30

14:30-15:00
15:00-15:30

15:30-16:00

Перерва
Зустріч 4.1
зі здобувачами вищої освіти
ОПП Публічне управління та
адміністрування у режимі
он-лайн відеоконференції
Підведення підсумків зустрічі
4.1. та підготовка до зустрічі 4.2
Зустріч 4.2
зі здобувачами вищої освіти
ОПП Публічне управління та
адміністрування у сфері
цивільної безпеки у режимі
он-лайн відеоконференції
Підведення підсумків зустрічі
4.2. та підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5 із стейкхолдерами у
режимі он-лайн
відеоконференції

Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП денної
та заочної форми навчання
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП
денної та заочної форми навчання
(по 3-4 здобувачі з кожного року навчання)

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
представники роботодавців ( 6- 10 осіб)
Чабань Сергій Григорович – перший заступник
начальника Головного управління ДСНС України в
Харківській області
Титаренко Андрій Вікторович - проректор з
персоналу, доцент
Даудова Галина Володимирівна - заступник
директора департаменту бюджету і фінансів –
начальник
управління
фінансування
житловокомунальної сфери Харківської міської ради, к. держ.
упр., доцент
Ананченко Костянтин Володимирович - к. наук з
фізичного виховання і спорту, доцент, майстер спорту
України міжнародного класу з дзюдо м. Харкова,
чемпіон світу серед майстрів з дзюдо та самбо,
помічник ректора Харківської державної академії
фізичного виховання
Шевчук Олександр Русланович - к.н.держ.упр.,
начальник сектора Летичівського районного підрозділу
Головного управління ДСНС України Хмельницької
області
16:30-17:00
Підведення підсумків зустрічі
Члени експертної групи
5.
День 2 - (24.11.2020)
Підготовка до on-line
Члени експертної групи
08:30-09:00
комунікації
Члени експертної групи; гаранти ОПП, начальник
09:00-09:30 Огляд аудиторного фонду та
матеріально-технічної бази, що Навчально-науково-виробничого центру:
гарант ОПП Публічне управління та адміністрування
використовується під час
Майстро
Сергій Вікторович
реалізації ОП (ознайомлення із
гарант
ОПП
Публічне управління та адміністрування
фото звітом, віртуальний
у
сфері
цивільної
безпеки Крюков Олексій Ігорович
тур) у режимі он-лайн
начальник Навчально-науково-виробничого центру
відеоконференції
Домбровська Світлана Миколаївна
16:00-16:30

09:30-10:00

Підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи

10:00-10:30

10:30-11:00
11:00-11:30

11:30-12:00
12:00-12:30

12:30-13:00
13:00-14:00
14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:30

15:30-16:00
16:00-16:30

Зустріч 6 із адміністративним Члени експертної групи;
персоналом у режимі он-лайн
начальник
навчально-методичного
центру
–
відеоконференції
Морозов Андрій Іванович начальник відділу внутрішнього забезпечення якості
освіти навчально-методичного центру – Уваров Юрій
Володимирович
помічник
ректора
з
питань
міжнародного
співробітництва – Лебедєв Денис Валерійович
завідувач бібліотеки – Бараннік Наталія
Вячеславівна
начальник
Центр
навчально-інформаційних
технологій та телекомунікаційних систем - Піксасов
Михайло Михайлович
Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи
6. Підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 із адміністративним
начальник відділу економіки і фінансів Чистякова
персоналом та допоміжними
Лариса Іванівна
(сервісними) структурними
начальник відділу виховної та соціальнопідрозділами у режимі он-лайн гуманітарної роботи Хуртов Юрій Миколайович
відеоконференції
відповідальний секретар приймальної комісії Асоцький Віталій Вікторович
начальник відділу персоналу Неділько Ірина
Анатоліївна
начальник сектору психологічного забезпечення
Косолапов Олексій Миколайович
Підведення підсумків зустрічі
Члени експертної групи
7. Підготовка до зустрічі 8.
Зустріч 8 з представниками
Члени експертної групи;
студентського самоврядування у представники студентського самоврядування (1-2
режимі он-лайн
особи від органу студентського самоврядування ЗВО,
які відповідають за участь студентів у внутрішній
відеоконференції
системі забезпечення якості вищої освіти; 2-3 особи
від органу студентського самоврядування
голова ради молодих вчених (заступник голови)
Члени експертної групи
Підготовка до відкритої
зустрічі
Перерва
Відкрита зустріч із бажаючими - члени експертної групи;
- усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта
у режимі он-лайн
відеоконференції
ОП та представників адміністрації ЗВО).
Члени експертної групи
Підведення підсумків
відкритої зустрічі,
оформлення результатів.
Робота з документами
Члени експертної групи;
Майстро Сергій Вікторович, гарант ОПП Публічне
управління та адміністрування;
Крюков Олексій Ігорович, гарант ОПП Публічне
управління та адміністрування у сфері цивільної
безпеки.
Резервна зустріч
Члени експертної групи
Підготовка до фінального
брифінгу

Члени експертної групи

16:40-17:00

Фінальний брифінг

День 3 - (25.11.2020)
09:00-18:00
«День суджень»

Члени експертної групи;
Ректор Садковий Володимир Петрович
Проректор з навчальної та методичної роботи Назаров
Олег Олександрович
Проректор з наукової роботи – начальник
науково-дослідного центру Андронов Володимир
Анатолійович
Начальник Навчально-науково-виробничого центру
Домбровська Світлана Миколаївна
Гарант ОПП Публічне управління та адміністрування
Майстро Сергій Вікторович,
Гарант ОПП Публічне управління та адміністрування у
сфері цивільної безпеки Крюков Олексій Ігорович.

Члени експертної групи

