
 
 

Розклад роботи експертної групи 

 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 05.10.2020 

08.30–
09.00 

Налаштування on-line роботи експертної 
групи та Київського національ ного 
університету імені Тараса Шевченка 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Андрєєва Ольга Миколаївна; 

 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

09.00–
09.30 

Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП –Андрєєва Ольга Миколаївна; 

 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 

секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

09.30–
10.00 

Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–
11.00 

Зустріч 1. Огляд матеріально-технічної 
бази, яка використовується під час 
реалізації ОП  
(фотозвіт, відеозвіт або відео трансляція)  

Члени експертної групи; 
гарант ОП - Андрєєва Ольга Миколаївна; 

Давиденко Алла Яківна - заступник директора з адміністративно-господарських 

питань ІМВ; 

Матвєєв Володимир Володимирович - завідувач лабораторії інформатики та 

обчислювальної техніки ІМВ; 
Ващенко Лілія Михайлівна – завідувач бібліотеки ІМВ; 
Никоненко Сергій Васильович – координатор радіо-технічного забезпечення 

навчального процесу ІМВ; 
Макеєнко Людмила Федірівна – завідувач лабораторії методичного та 

видавничого забезпечення навчального процесу ІМВ; 
Білявська Ольга Борисівна – начальник планово-фінансового відділу КНУТШ;  

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 



11.00–
11.30 

Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

11.30–
12.30 

Зустріч 2 з академічним персоналом, 
відеоконференція 

Члени експертної групи;  
гарант ОП -Андрєєва Ольга Миколаївна; 
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій програмі:  
д.політ.н., проф. Коппель Олена Арнольдівна; 
д.політ.н., проф. Галака Сергій Павлович; 
к.політ.н., доц. Андрущенко Світлана Вікторівна; 

д.політ.н., проф. Ігнатьєв Павло Миколайович; 
 
наукові керівники аспірантів – 
д.політ.н., проф. Рижков Микола Миколайович; 

д.політ.н., проф. Даниленко Сергій Іванович; 

д.політ.н., проф. Дорошко Микола Савович; 

д.політ.н., проф. Піпченко Наталя Олександрівна; 
к.політ.н., доц. Капітоненко Микола Геннадійович; 

к.політ.н., доц. Константінов Віктор Юрійович; 
 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

12.30–

13.00 

Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи. 

13.00–

14.00 

Обідня перерва  

14.00–
14.30 

Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

14.30–
15.00 

Зустріч 3 із керівництвом та 
менеджментом Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Андрєєва Ольга Миколаївна; 

 
Бугров Володимир Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи 

КНУТШ; 
Жилінська Оксана Іванівна - проректорка з наукової роботи КНУТШ; 
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Копійка Валерій Володимирович - директор ІМВ КНУТШ; 
Ткачук Анжеліка Олегівна - начальник відділу підготовки та атестації науково-
педагогічних кадрів КНУТШ; 

Нанавов Антон Семенович - заступник директора ІМВ з науково-педагогічної 
роботи; 

Корнійчук Галина Олександрівна - завідувач відділу аспірантури ІМВ; 
Рижков Микола Миколайович – завідувач кафедри міжнародної інформація 

ІМВ; 
 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

15.00–
15.10 

Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.10–

16.40 

Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти, 

відеоконференція  
 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП, а саме:  
 
Єльнара Алієва аспірант 2 р.н., очна форма, науковий керівник, к.політ.н., доц. 
Константінов В.Ю. 

Пархомчук Анастасія аспірант 2 р.н., очна форма, науковий керівник д.політ.н., 
проф. Рижков М.М. 
Зіневич Інна аспірант 2 р.н., очна форма, науковий керівник д.і.н., проф. Дорошко 
М.С. 

Чала Катерина аспірант 2 р.н., заочна форма, науковий керівник к.політ.н., доц. 
Андрущенко С.В.  
Замятін Антон аспірант 3 р.н., очна форма, науковий керівник д.політ.н., проф. 
Ігнатьєв П.В. 

Могильницька Катерина аспірант 3 р.н., заочна форма, науковий керівник 
д.політ.н., проф. Піпченко Н.О. 
Матчук Яна аспірант 4 р.н., очна форма, науковий керівник д.політ.н., проф. 
Піпченко Н.О. 

Путкарадзе Каха аспірант 4 р.н., очна форма, науковий керівник д.і.н., проф.Коппель  
О.А. 



Мифтахов Богдан аспірант 4 р.н., очна форма, науковий керівник к.політ.н., 
доц.Бєлоусова Н.Б. 
Аспірант 1 р.н., очна форма. 

 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

16.40–
17.00 

Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.00–
17.30 

Зустріч 5 з роботодавцями,  
відеоконференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП:  
 
Литвиненко Олександр Валерійович – Директор Національного інституту 
стратегічних досліджень України; 

Жалоба Ігор Володимирович – завідувач кафедри міжнародних відносин та 
міжнародного права Київського університету імені Бориса Грінченка; 
Шайгородський Юрій Жанович - головний науковий співробітник Інституту 

політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; 
Бешта Петро Петрович – Генеральний директор політичного директорату 
Міністерства Закордонних справ України; 
Глухова Дар'я Андріївна – координатор Асоціація випускників ІМВ; 

Представник Офісу реформ при Кабінеті Міністрів України; 

 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

17.30–
18.00 
 

Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

18.00–

19.00 
Відкрита зустріч, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

 
 



усі охочі учасники освітньо-наукового процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації Київського національного університету імені Шевченка, а також особи, 
які не брали участь у попередніх зустрічах); 

 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

19.00–
19.30 

Підведення підсумків відкритої зустрічі.  
Підведення підсумків першого дня 
візиту. 

Члени експертної групи 

День 2 – 06.10.2020 

08.45–
09.00 

Налаштування on-line роботи експертної 
групи та Київського національ ного 

університету імені Тараса Шевченка 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Андрєєва Ольга Миколаївна; 

 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 

09.00–
10.00 

Зустріч 6 з представниками 
студентського самоврядування, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 

 
Хмара Марина –членкиня ради молодих вчених при МОН України, КНУТШ; 
Алієва Ельнара – Голова ради молодих вчених ІМВ; 
Новицька Наталія – координатор ради молодих вчених ІМВ; 

Гопкало Тетяна  заступниця голови Наукового товариства студентів ІМВ КНУТШ; 
Куценко Евгеній - заступник Голови Ради студентів ІМВ; 
Дмитренко Аліна - голова інформаційного департаменту Ради студентів ІМВ;  
Овсянік Катерина - представниця профбюро об'єднаної профспілкової організації 

викладачів, співробітників, студентів та аспірантів (сектор роботи з студентами 

та аспірантами). 
 
 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти. 
 



10.00–
10.30 

Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7. 

Члени експертної групи 

10.30–
11.30 

Зустріч 7 із адміністративним 
персоналом, відеоконференція 

Члени експертної групи; 
Гожик Андрій Петрович – директор науково-методичного центру організації 
навчального процесу КНУТШ; 

Соболевська Любов Сергіївна - начальник  відділу академічної мобільності 
КНУТШ; 
Кравченко Андрій Олександрович - начальник відділу міжнародного 
співробітництва КНУТШ; 

Щеглюк Дар’я Василівна - керівник сектору моніторингу якості освіти КНУТШ;  
Нанавов Антон Семенович - заступник директора з наукової роботи ІМВ; 
Смірнова Ксенія Володимирівна – голова науково-методичної комісії ІМВ; 

 

представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

11.30–
12.00 

Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи 

12.00–
12.30 

Ознайомлення з інформацією, наданою 
ЗВО на запит експертів 

Члени експертної групи 
 

12.30–
13.30 

Обідня перерва  

13.30 –
14.00 

Підготовка до зустрічі 8  Члени експертної групи 

14.00–

14.45 

Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами, 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 

 
Добржанська Олена Леонідівна – директор центру комунікації КНУТШ; 
Толстанова Ганна Миколаївна - начальник науково-дослідної частини КНУТШ; 
Іванченко Олексій Геннадійович – завідувач відділу кадрів КНУТШ;  

Степанець Інна - керівник сектору працевлаштування КНУТШ;  
Усатенко Галина Олегівна - підготовче відділення КНУТШ, завідувач; 
Караульна Наталія Вікторівна - завідувач науково-консультаційним центром 
КНУТШ; 

 



представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

14.45 –
15.15 

Підведення підсумків зустрічі 8 і 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.15–
16.00 

Резервна зустріч 1 
відеоконференція 

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

 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

16.00–
16.30 

Підведення підсумків резервної зустрічі 
1 

Члени експертної групи 

16.30–
17.00 

Підготовка до фінальної зустрічі  Члени експертної групи 

17.00–
17.30 

Фінальна зустріч 
відеоконференція 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Андрєєва Ольга Миколаївна; 

 
Бугров Володимир Анатолійович - проректор з науково-педагогічної роботи; 
Жилінська Оксана Іванівна - проректорка з наукової роботи; 
Копійка Валерій Володимирович - директор Інституту міжнародних відносин;  

Ткачук Анжеліка Олегівна - начальник відділу підготовки та атестації науково-
педагогічних кадрів Київського національного університету імені Тараса Шевченка; 
Нанавов Антон Семенович - заступник директора ІМВ з науково-педагогічної 
роботи; 

Корнійчук Галина Олександрівна - завідувач відділу аспірантури ІМВ; 
 
представник Національного агентства забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства забезпечення якості вищої освіти 

17.30–

18.00 

Підведення підсумків другого дня візиту Члени експертної групи 

День 3 – 07.10.2020 

08.45-

09.00 

Налаштування on-line роботи експертної 

групи 

Члени експертної групи; 
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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 

 

 
 
 


