
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи у період з 17 по 19 травня 2021 року під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Публічне управління та 

адміністрування» (ID у ЄДЕБО 37415) за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування» за третім рівнем вищої освіти 

Державного університету «Житомирська політехніка» 

(наказ № 929-Е від 23 квітня 2021 року) 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День І (17.05.2021) 

09.00 – 09.30 Організаційна зустріч  

з гарантом ОП у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи 

(Драгомирецька Наталія 

Михайлівна, Серняк Олег Ігорович, 

Кузьменко Ганна Олександрівна); 

- гарант ОНП (Драган Іван 

Олександрович, д.н.держ.упр., 

професор) 

09.30 – 09.45 Підведення підсумків 

організаційної зустрічі та 

підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи 

09.45 – 10.15 Зустріч 1 з керівництвом ЗВО та 

адміністрацією підрозділу, в якому 

реалізується ОП, у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП, завідувач кафедри 

економічної безпеки, публічного 

управління та адміністрування 

(Драган Іван Олександрович, 

д.н.держ.упр., професор); 

- ректор (Євдокимов Віктор 

Валерійович, д.е.н., професор) 

- перший проректор (Олійник 

Оксана Вікторівна, д.е.н., 

професор); 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи (Морозов Андрій 

Васильович, к.т.н., доцент); 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи, юридичних та соціальних 

питань (Нонік Валерій Вікторович, 

д.н.держ.упр., доцент); 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи та молодіжної політики 

(Денисюк Олена Григорівна, к.е.н., 

доцент); 

- декан факультету публічного 

управління та права (Грицишен 

Димитрій Олександрович, д.е.н., 

професор) 

10.15 – 10.30 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.00 Зустріч 2 з проєктною групою 

освітньо-наукової програми у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП (Драган Іван 

Олександрович, д.н.держ.упр., 

професор); 

- члени проєктної групи (Антонов 

Андрій Вячеславович, д.н.держ.упр., 

доцент; Шпак Юрій Валерійович, 



д.н.держ.упр., професор) 

11.00-11.15 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 

11.15-12.15 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 – 

Грицишен Димитрій Олександрович 

– д.е.н., проф., декан факультету;  

Шпак Юрій Валерійович – д.е.н., 

проф.,  

Муляр Володимир Ілліч – д.філос.н., 

проф.,   

Тарасюк Галина Миколіївна – д.е.н., 

проф.,  

Кобилинська Тетяна Василівна – 

д.е.н.,  

Загурська-Антонюк Вікторія 

Францівна – к.політ.н., доц.,  

Дикий Анатолій Петрович  – к.е.н., 

доц.,  

Могельницька Людмила Францівна 

– к.філол.н., доц.) 

12.15-12.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

 

12.30 – 13.30 Зустріч 4 з науковими 

керівниками та керівником 

наукового гуртка кафедри 

у режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- наукові керівники – Драган Іван 

Олександович, Грицишен Димитрій 

Олександрович, Сергієнко Лариса 

Василівна; 

- керівник наукового гуртка 

кафедри – Драган Іван 

Олександрович  

13.30-14.00 Обідня перерва   

14.00 – 14.15 Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14.15 – 15.45 

 

Зустріч 5 з представниками Ради 

молодих вчених у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- представники Ради молодих 

вчених (Голова ради – Шиманська 

Катерина Володимирівна; Хоменко 

Ганна Юріївна  – заступник голови 

ради молодих вчених; 

члени ради – Ксендзук Валентина 

Віталіївна, Тростенюк Тетяна 

Михайлівна; Черниш Оксана 

Андріївна; Войціцька Катерина 

Миколаївна) 

15.45 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00 – 16.30 Зустріч 6 з представниками - члени експертної групи; 



студентського самоврядування у 

режимі відеоконференції 

- представники студентського 

самоврядування: 

студентський ректор – Наумчук 

Ігор; 

Член студентського 

самоврядування – Новосьолов Іван; 

Член студентського 

самоврядування – Безпалько 

Дмитро. 

16.30 – 16.45 Підведення підсумків зустрічі 6 та 

підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16.45 –  17.30  Зустріч 7 з роботодавцями, 

рецензентами ОНП та іншими 

зацікавленими стейкхолдерами у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- Шпак Любов Олександрівна – 

народний депутат України, голова 

підкомітету з питань оцінки 

законопроектів щодо впливу на 

показники бюджету та 

відповідності бюджетному 

законодавству; 

- Музичук Ніла Володимирівна – 

Головний спеціаліст сектору 

аналітики та статистики 

Управління забезпечення 

примусового виконання рішень у 

Житомирській області Центрально-

Західного міжрегіонального 

управління Міністерства юстиції; 

- Самчик Максим Юрійович – 

Голова Райгородської ОТГ; 

- Кобилинська Тетяна Василівна – 

Заступник начальника Головного 

управління статистики у 

Житомирській області 

- Пархоменко-Куцевіл Оксана 

Ігорівна – завідувач кафедри 

публічного управління та 

адміністрування Університету 

Григорія Сковороди в Переяславі;  

д.н.держ.упр. проф.; 

- Дацій Надія Василівна – професор 

кафедри економічної теорії, 

інтелектуальної власності та 

публічного управління Поліського 

національного університету, 

д.н.держ.упр., проф. 

- Алейнікова Олена Володимирівна – 

професор кафедри публічного 

управління і проектного 

менеджменту ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти», 

д.н.держ.упр., проф.; 

- Дацій Олександр Іванович – 

президент ГО «Асоціація науковців 

України», д.е.н., проф.  



 

17.30 – 18.00 

 

Підведення підсумків зустрічі 7, 

підведення підсумків 1-го дня 

акредитації та підготовка до 2-го 

дня 

Члени експертної групи 

День ІІ (18.05.2021) 

09.00 – 10.00 Огляд аудиторного фонду, 

матеріально-технічної бази та 

бібліотечного фонду, що 

використовується під час 

реалізації ОП (ознайомлення із 

відео/фотозвітом) у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- Драган Іван Олександрович, 

д.н.держ.упр., професор 

- Морозов Андрій Васильович – 

проректор з науково-педагогічної 

роботи 

10.00 – 10.15 

 

Підведення підсумків огляду 

аудиторного фонду та підготовка 

до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.15 – 11.00 Зустріч 8 з представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- відділ кадрів – Нікітчук Людмила 

Олександрівна; 

- бібліотека – Могиленко Ольга 

Миколаївна; 

- начальник фінансового відділу – 

Лавренчук Наталія Леонідівна; 

- радник ректора з фінансових 

питань – Дмитренко Зінаїда 

Володимирівна; 

- приймальна комісія – Дикий 

Анатолій Петрович; 

- відділ комп’ютерних мереж – 

Лукашевич Вадим Васильович; 

- центр розвитку професійної 

кар’єри – Богоявленська Юлія 

В’ячеславівна;  

- Центр «PsyLab» – представник 

центру Харитонова Наталія 

Василівна 

11.00 – 11.15 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

 

11.15 – 12.00 Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- відділ аспірантури та 

докторантури – Довгалюк Віта 

Валентинівна; 

- навчально-методичний відділ – 

Царук Ірина Михайлівна; 

- відділ моніторингу та 

забезпечення якості освіти 

Світлишин Ігор Іванович; 

- відділ міжнародних зв’язків – 

Мамрай Василь Васильович 

12.00 – 12.15 Підведення підсумків зустрічі 9 та 

підготовка до зустрічі 10  

Члени експертної групи 

12.15 – 13.15 Зустріч 10 зі здобувачами вищої 

освіти за третім рівнем вищої 

освіти у режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- здобувачі за третім рівнем вищої 

освіти, які навчаються за даною 



освітньо-науковою програмою: 

Наумчук Катерина Миколаївна, 

Войціцька Катерина Миколаївна, 

Сергієнко Ірина Григорівна, 

Остапчук Максим Володимирович, 

Сич Сергій Олегович 

13.15 – 13.30 Підведення підсумків зустрічі 10 

та підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

13.30 – 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 відеоконференції 

15.00 – 15.15 Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

15.15 – 15.45 Відкрита зустріч у режимі 

відеоконференції 

Члени експертної групи та всі 

бажаючі провести зустріч 

(крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО)  

 

15.45 – 16.15 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі і підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

16.15 – 17.45 Фінальна зустріч у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОНП, завідувач кафедри 

економічної безпеки, публічного 

управління та адміністрування – 

Драган Іван Олександрович, 

д.н.держ.упр., професор; 

- ректор – Євдокимов Віктор 

Валерійович, д.е.н., професор; 

- перший проректор – Олійник 

Оксана Вікторівна, д.е.н., 

професор; 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи – Морозов Андрій 

Васильович, к.т.н., доцент; 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи, юридичних та соціальних 

питань – Нонік Валерій Вікторович, 

д.н.держ.упр., доцент; 

- проректор з науково-педагогічної 

роботи та молодіжної політики –

Денисюк Олена Григорівна, к.е.н., 

доцент; 

- декан факультету публічного 

управління та права – Грицишен 

Димитрій Олександрович,д.е.н., 

професор. 

 17.45 – 18.00 Підведення підсумків фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 



День ІІІ (19.05.2021) 

09.00 – 17.00 «День суджень» внутрішня зустріч членів 

експертної групи 

 


