
Програма дистанційного акредитаційного візиту 

(акредитаційна справа .N'!! 0260/АС-21) 
за спеціальністю «281 Публічне управління та адміністрування» ОПП «Публічне 

управління та адміністрування» (ІД ОПП у ЄДЕБО 26329) за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти в ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет 

Час 

09:00 - 09:10 

09: 10 -09:30 

09:30- 10:00 
10:00-11 :ОО 

імені академіка Юрія Бугая» 

Вид діяльності Учасники 

День 1 - 01.03.2021 
Налаштування техю чних 

засобів відеозв 'язку членш 

експертної групи із ЗВО 

Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 

Підготовка до зустріч і 1 
Зустріч 1 з керівництвом та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи, 

гарант ОП - Тульчинський Ростислав 

Володимирович -доктор економічних 

наук, професор кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування 

Члени експертної групи, 

гарант ОП - Тульчинський Ростислав 

Володимирович - доктор економічних 

наук, професор кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування 

Члени експертної групи 

Члени експертної групи 

Ректор -Худолей Вероніка Юріївна -
доктор економічних наук, професор; 

Проректор з навчальної роботи -
Демченко Олександра Леонідівна -
кандидат наук з державного управЛІння, 

доцент; 

Проректор з науково-методичної роботи -
Калінічева Галина Іванівна - кандидат 

Історичних наук, доцент; 

Проректор з міжнародних зв'язків та 

розвитку - Кухтик Станіслав 

Володимирович - кандидат юридичних 
наук, доцент; 

Гарант ОП - Тульчинський Ростислав 

Володимирович - доктор економічних 

наук, професор кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування 

11 :ОО- 11 :20 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи 

Підготовка до з у стр і чі 2 
11:20- 12:50 Зустріч 2 з викладацьким Члени експертної групи; 

складом 

гарант ОП - Тульчинський Ростислав 

Володимирович -доктор економічних 
наук, професор кафедри менеджменту та 



публічного адміністрування 

Березовський Данипо Олегович- кандидат 

наук з державного управтння, доцент 

кафедри менеджменту та публічного 

адміністрування; 

Ханін Семен Григорович - кандидат 

економ1 чних наук, доцент кафедри 

менеджменту та публічного 

адміністрування; 

Янковей Роман Васильович - кандидат 

економ1чних наук, доцент кафедри 

менеджменту та публічного 

адм1 Нlстрування; 

Жураківська ІОлія Миколаївна - викладач 

кафедри менеджменту та публічного 

адМlюстрування; 

Москаленко Артем Олексійович -
кандидат техючних наук, завщувач 

кафедри комп'ютерних наук та інженерії 

програмного забезпечення; 

Натеріна Альона Олександрівна -
кандидат економІчних наук, доцент 

кафедри міжнародної економіки, обліку та 

фінансів; 

Деркаченко Юлія Вікторівна - кандидат 

юридичних наук, доцент кафедри права; 

Острепольська Євгенія Василівна -
кандидат економ1 чних 

міжнародної 

фінансів; 

еКОНОМІКИ, 

наук, доцент 

обліку та 

Кухтик Станіслав Володимирович -
кандидат юридичних наук, доцент кафедри 

права; 

Котовська Ольга Вячеславівна - старший 

викладач кафедри філософії та суспільно

гуманітарних наук; 

Лебединець Ірина Сергіївна- викладач 

кафедри міжнародної економіки, обліку та 

фінансів; 

12:50- 13:00 Підведення підсумків зустрічі Члени експертної групи 

2, підготовка до зустрічі З 

13:00-14:00 Обідня перерва 

14:00-15:20 Зустріч 3 зі здобувачами освіти Члени експертної групи, 

Дорофєєв Іван - І курс 

Ткачук Анастасія - ІІ курс 

Ліпський Владислав - ІІ курс 

Потапенко Анна - ll курс 
Сиваченко Юлія - ІІ курс 

Бул<іхова Олена - ІІІ курс 

Крікувенко Наталія - ІІІ курс 



Кубкін Артур - ІІІ курс 

Дяконенко Юлія- IV курс 
Самхарадзе Яні на- IV курс 
Ткаченко Владислав- IV курс 

15:20- 15:45 Підведення підсумків зустрічі З Члени експертної групи 

Підготовка до з у стр і чі 4 
15:45- 16:30 Зустріч 4 з представниками Члени експертної групи; 

оргаюв студентського 

самоврядування Лоза Анастасі я - голова студ . ради (lV 
курс); 

Грушко Мілана - І курс; 

Самхарадзе Яніна- IV курс; 
Лисенко Марина ІІІ курс; 

Кубкін Артур- ІІІ курс; 

Туровець Марія - ІІІ курс; 

Куць Максим- студентський омбудсмен 

(ІІ курс); 

16:30- 16:50 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

Підготовка до зустрічі 5 
16:50- 18:20 Зустріч 5 з стейкголдерами Члени експертної групи; 

Богуслав Марія Володимирівна -
представник ГО Асоціація інноваційної та 

цифрової освіти; 

ГО Всеукраїнська молодіжна громадська 

орган 1защя "Українська студентська 

спілка" - представи ик уточнюється; 

Бойчук Сергій Михайлович - представник 

Міністерства у справах ветеранів України, 

головний спеціаліст; 

Янковой Роман Васильович - депутат 

Бучанської міської ради; 

Власюк Віталій Вікторович - керівник ГО 

Асоціація розвитку штучного 1нтелекту, 

кандидат юридичних наук, партнер 

юрфірми єПраво, радник Прем'єр-міністра 

України; 

Ворошков Олександр Леонідович - голова 

ГО Гуманітарна рада, Краматорськ. 

18:20- 18:30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 - 02.03.2021 
08:50-09:00 Налаштування технічних Члени експертної групи, гарант ОП 

засобів відеозв'язку членів 

експертної групи із ЗВО 

09:00 - 10:30 Ознайомлення з 

матеріальною базою, що 

використовується шд час 

реалізації ОП (вивчення 
фотозвіту, відеозвіту, 

документального звіту) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП - Тульчинський Ростислав 

Володимирович -доктор економічних 
наук, професор кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування 



Зав. бібліотеки - кандидат педагопчних 

наук, доцент Заліток Людмила Михайлівна 

Начальник господарського відділу- Куліш 

Людмила Басилівна 

10:30 - 11 :ОО Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

11:00 - 12:30 Зустріч 6 із допоміжними Члени експертної групи; 

структурними підрозділами 

Начальник відділу навчально-

організаційної роботи - Барильська Тетяна 

Антонівна; 

Начальник науково-методичного відділу-

Євтюкова Ірина Олегівна; 

Начальник відділу кадрів та архівної 

справи - Оладько Катерина 

Володимирівна; 

Начальник відділу навчально-виховної 

роботи - Лозинська Діана Миколаївна; 

Головний бухгалтер- Співак Тетяна 

Володимирівна; 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії - Єрмаков Максим Анатолійович; 

Фахівець відділу дистанційної освіти -

Адаменко Лариса Іванівна. 

12:30 - 13:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

13:00 - 14:00 Обідня пе_рерва 

14:00- 15:00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

. . . 
усІ ОХОЧІ учаСНИКИ ОСВІТНЬОГО процесу 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗБО) 

15:00 - 15:30 Підведення підсумків відкритої Члени експертної групи 

зустрі чі 

15:30 - 16:00 Робота з документами Члени експертної групи 

16:00- 16:30 Резервна зустріч 

16:30- 17:30 Фінальна зустріч Ректор- доктор економічних наук, 

професор Худолей Вероніка Юріївна; 

Проректор з навчальної роботи - кандидат 

наук з державного управшння, доцент 

Демченко Олександра Леонідівна; 

Проректор з науково-методичної роботи -
кандидат історичних наук, доцент 

Калінічева Галина Іванівна; 

Проректор з міжнародних зв' язків та 
розвитку - кандидат юридичних наук 

доцент Кухтик Станіслав Володимирович; 

Гарант ОП- Тульчинський Ростислав 

Володимирович - доктор економічних 

наук, професор кафедри менеджменту та 

публічного адміністрування 



17:30- 17:40 Підведення підсумків фінальної Члени експертної групи 

зустрічі 

День 3 - 03.03.2021 
09:00-18:00 День суджень: внутрішня Члени експертної групи 

зустріч експертної групи 

(використання різних форм 

комунікацій) 

Гарант ОП д.е.н. , проф. Тульчинський Р . В. 

Ре кто д.е.н., проф. Худолей В.Ю. 


