
  

ПРОГРАМА 
on-line роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми першого (бакалаврського) ступеня вищої освіти 
«Міжнародні відносини» (ID у ЄДЕБО 26829) за спеціальністю 291 «Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у Приватному закладі 
вищої освіти «Київський міжнародний університет» у період з 17.02.2021 року до 

19.02.2021 року. 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи в Приватному закладі вищої освіти «Київський міжнародний університет» (надалі – 
ПЗВО «Київський міжнародний університет») під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для 
ПЗВО «Київський міжнародний університет», так і для експертної групи. Будь-які подальші 
зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ПЗВО «Київський 
міжнародний університет». 

Узгоджена програма on-line роботи 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. Внутрішні on-line зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ПЗВО «Київський 
міжнародний університет»  та інші особи. 

2.2. ПЗВО «Київський міжнародний університет» забезпечує дистанційну присутність 
осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи для кожної зустрічі on-line, у погоджений 
час. 

Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі роботи експертної групи передбачаються резервні on-line зустрічі, на 
які експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене 
необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це 
ПЗВО «Київський міжнародний університет» у розумні строки; ПЗВО «Київський 
міжнародний університет» має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної 
особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line  зустріч. ПЗВО 
«Київський міжнародний університет» зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників 
освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої 
зустрічі on-line, а також ID чи лінк за яким до цієї зустрічі можна приєднатися. 

2.5. ПЗВО «Київський міжнародний університет» надає документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ПЗВО «Київський міжнародний університет» з усіх 
питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний 
у відомостях про самооцінювання. 

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться з використанням платформи ZOOM.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 17.02.2021 

08.45–09.00 Налаштування on-line роботи 
експертної групи та ПЗВО 
«Київський міжнародний 
університет» 

Члени експертної групи 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Судак Ірина 
Іванівна. 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ПЗВО 
«Київський міжнародний 
університет», відеоконференція 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Судак Ірина 
Іванівна; 
Президент університету –   
Хачатурян Хачатур 
Володимирович;  
Віце-президент університету –  
Шумигора Людмила Іванівна; 
директор інституту міжнародних 
відносин –  
Чернецька Олена Василівна. 

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

Члени експертної групи 

11.00 – 12.00 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОП  
(фотозвіт, відеозвіт або відео 
трансляція) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Судак Ірина 
Іванівна; 
Проректор з навчально-виховної 
роботи – Данченко Тетяна 
Володимирівна 
Лук’янець Ніна Кирилівна – 
директор бібліотеки Київського 
міжнародного університету; 
Яковлева Світлана Федорівна 
– керівник фінансового відділу; 
Самопал Андрій Семенович – 
представник Центру 
інформаційних систем і технологій  

12.00–13.00 Зустріч 2 з академічним 
персоналом, відеоконференція 

Члени експертної групи;  
завідувач кафедри міжнародних 
відносин та туризму – Крупеня 
Ірина Миколаївна; 
науково-педагогічні працівники, 
що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також 
викладають на цій програмі:  
Коломієць Олег Валерійович; 
Сокирська Владилена 
Володимирівна; 
Самойлов Олексій Федорович; 
Тараненко Ганна Геннадіївна; 



Порплиця Наталія 
Богданівна; 
Данник Катерина 
Олександрівна; 
Шергін Сергій 
Олександрович; 
Алексанян Валерій Ігорович; 
Мохнатюк Ігор 
Олександрович; 
Рябоштан Євген Вікторович; 
Тіменко Ірина Валентинівна; 
Щудла Наталія Богданівна. 

13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
13.15–14.15 Обідня перерва  
14.15–14.30 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.30–16.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти, відеоконференція  
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які 
навчаються на ОП, а саме по дві 
особи з:  
4 курсу д.ф.н.; 
3 курсу д.ф.н.; 
2 курсу д.ф.н.; 
1 курсу д.ф.н.; 
2 курсу з.ф.н. 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

16.30–17.20 Зустріч 4 з роботодавцями,  
відеоконференція 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що 
залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості 
ОП: 
Жалоба Ігор Володимирович 
– завідувач кафедри міжнародних 
відносин і міжнародного права 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка; 
Жовква Ігор Іванович – 
заступник керівника Офісу 
Президента України. 
Надзвичайний і Повноважний 
Посол Малайзії в Ураїні –  Дато 
Раджа Реза Раджа Заіб Ша. 
Магда Євген  Валерійови -   
директор ГО «Інститут світової 
політики». 
Желіховський Станіслав 
Вікторович – провідний 
співробітник Дипломатичної 
академії України імені Геннадія 
Удовенка при МЗС. 
Ференс Богдан Вікторович –  
головний консультант 
Секретаріату Комітету Верховної 



Ради України з європейської 
інтеграції. 
Бузаров Андрій Ігорович – 
член Громадської ради при МЗС 
України, член Асоціації зовнішньої 
політики України, експерт 
аналітичної групи KievStratPro.  

17.20–17.30 Підведення підсумків зустрічі 4 
та підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

17.30–18.00 Відкрита зустріч, 
відеоконференція 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього 
процесу ОП «Міжнародні 
відносини» (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ПЗВО 
«Київський міжнародний 
університет») 

18.00–18.30 

 

Підведення підсумків відкритої 
зустрічі. Підведення підсумків 
Дня 1. 

Члени експертної групи 

День 2 – 18.02.2021 
08.45–09.00 Налаштування on-line роботи 

експертної групи та ПЗВО 
«Київський міжнародний 
університет» 

Члени експертної групи 

09.00–10.00  Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування, 
відеоконференція 

 Члени експертної групи; 
представники студентського 
самоврядування: 
в.о. голови Студентського 
парламенту – Злата Гуцуляк;  
члени Студентського парламенту, 
які навчаються за ОП «Міжнародні 
відносини» (1-2 особи)  
голова Комітету старост – 
Анастасія Божинська, а також 
старости (1-2 особи 291 
спеціальності); 
Член Вченої ради університету;  
Член Вченої ради Інституту 
міжнародних відносин;  
Член Ради з питань забезпечення 
популяризації академічної 
доброчесності;  



Член Апеляційної комісії по 
розгляду результатів підсумкового 
контролю;  
Член Комісії щодо розгляду скарг 
студентів. 

10.00–10.30 Підведення підсумків зустрічі 5. 
Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.30–11.30 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом, відповідальним за 
якість освіти, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Судак Ірина 
Іванівна, керівник відділу 
забезпечення якості освіти; 
проректор з навчально-виховної 
роботи – Данченко Тетяна 
Володимирівна; 
проректор з науково-педагогічної 
роботи, представник наукового 
відділу -  Мартиненко Світлана 
Миколаївна.  
Голова Наукового товариства 
здобувачів освіти і молодих вчених 
– Алексанян Валерій 
Ігорович.  
Навчально-методичний відділ – 
Крицька Тетяна Олексіївна. 
Департамент ліцензування та 
акредитації – Мягкова Ольга 
Валеріївна.   
 

11.30–12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12.00–12.40 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Департамент міжнародного 
співробітництва – Тіменко Ірина 
Валентинівна; 
Центр міжнародних і громадських 
зв’язків – Кісельова Яна 
Володимирівна; 
психологічна служба – 
Кулакевич Тетяна Василівна; 
відділ кадрів – Козінець 
Валентина Володимирівна; 
підготовче відділення – проректор 
Рудаківська Світлана 
Вікторівна. 

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.30–15.00 Резервна зустріч 

відеоконференція 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на 
резервну зустріч 

15.00–15.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
15.30–16.10 Зустріч 8 з випускниками 

спеціальності «Міжнародні 
Члени експертної групи 



відносини, суспільні комунікації 
та регіональні студії» 

Випускники спеціальності (не 
більше 5 осіб) 

16.10–17.00 Підведення підсумків зустрічі 8 
та підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

17.00–17.30 Фінальна зустріч 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Судак Ірина 
Іванівна; 
Президент університету –   
Хачатурян Хачатур 
Володимирович;  
Віце-президент університету –  
Шумигора Людмила Іванівна; 
директор інституту міжнародних 
відносин –  
Чернецька Олена Василівна. 

17.30–18.00 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 
День 3 – 19.02.2021 

08.45-09.00 Налаштування on-line роботи 
експертної групи 

 

09.00-09.30 Резервна зустріч 2 
відеоконференція 

Члени експертної групи; особи, 
додатково запрошені на резервну 
зустріч 

09.30-10.00 Підведення підсумків резервної 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 

 
 

 


