ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі
за спеціальністю «032 Історія та археологія»
освітньої програми «Історія та археологія» (ID у ЄДЕБО 48055)
за третім рівнем вищої освіти(справа № 1314/АС-21) у
Державній освітній установі «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук
України»
у строк з 13 липня по 15 липня 2021 року включно
(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
№1379-Е від 25 червня 2021 року)
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи
освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для
ЗВО, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за
згодою як експертної групи, так і ЗВО.
Узгоджена програма виїзду 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 на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за
потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей.
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші
особи.
2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної
зустрічі, у погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.5. У розкладі виїзду передбачається резервна зустріч, на яку експертна група може
запросити будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі 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 зустрічі.

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату,
часу і місце проведення такої зустрічі.
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. Відеозапис всіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення експертизи із
використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є конфіденційним файлом,
який не може пересилатись третім особам і призначений для підтвердження факту
проведення експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.

3. Розклад роботи експертної групи
08.50–09.00

День 1 – (13.07.2021)
Організаційна зустріч експертної групи у
режимі відеоконференції

09.00–09.40

Зустріч 1 з гарантом ОНП у режимі
відеоконференції

09.40–10.00

Підведення підсумків зустрічі
підготовка до зустрічі 2
Зустріч 2 з керівництвом

10.00–10.40

1

та

Державної освітньої установи «Інститут
всесвітньої історії Національної академії
наук України», в якій реалізується ОНП, у
режимі відеоконференції

10.40–11.00
11.00–11.40

Підведення підсумків зустрічі 2 та
підготовка до зустрічі 3
Зустріч
3
з
науково-педагогічним
персоналом у режимі відеоконференції

Члени експертної групи:
КОНСТАНТІНОВА
Вікторія
Миколаївна,
доктор
історичних
наук
(Бердянський
державний педагогічний університет);
ХМАРСЬКИЙ Вадим Михайлович, доктор
історичних наук (Одеський національний
університет імені І.І. Мечникова);
ЛОЗА Анна Миколаївна, здобувач вищої освіти
(Київський національний університет імені
Тараса Шевченка).
• Члени експертної групи;
• СРІБНЯК Ігор Володимирович, д.і.н., проф.,
провідний науковий співробітник.
• Члени експертної групи
•

Члени експертної групи;
СРІБНЯК Ігор Володимирович, д.і.н., проф.,
провідний науковий співробітник, гарант ОНП;
• КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович, д.і.н., проф.,
чл.-кор. НАН України, директор ДУ «Інститут
всесвітньої історії НАН України»;
СОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна – к.і.н., доц.,
заступник директора з наукової роботи ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»;
МЕТЕЛЬОВА
Тетяна
Олександрівна
–
к.філос.н.,
доц.,
провідний
науковий
співробітник.
• Члени експертної групи
•
•

•
•

Члени експертної групи;
викладачі, які викладають на ОНП:

11.40–12.00
12.00–13.00
13.00–13.40

14.00–14.20
14.20–15.00

Підведення підсумків зустрічі 3 та
підготовка до зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4 зі здобувачами у режимі
відеоконференції

Підведення підсумків зустрічі 4 і
підготовка до зустрічі 5
Зустріч
5
з
представниками
самоврядування у режимі відеоконференції

ТОЛСТОВ Сергій Валеріанович – к.і.н., доц.,
завідувач відділу трансатлантичних досліджень;
ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна – д.політ.н.,
проф., провідний науковий співробітник;
ЖАЛАЙ Василь Якович – к.філол.н., доцент,
директор Центру наукових досліджень та
викладання іноземних мов НАН України;
• розробники ОНП:
СРІБНЯК Ігор Володимирович, д.і.н., проф.,
провідний науковий співробітник;
ТКАЧЕНКО Василь Миколайович – д.і.н., проф.,
чл.-кор. НАПН України, головний науковий
співробітник;
ШВЕД В’ячеслав Олександрович – к.і.н., доц.,
завідувач відділу історії країн Азії та Африки.
• Члени експертної групи
• Члени експертної групи;
• здобувачі:
МОЦІЯКА Ольга Петрівна – 1 курсу;
ЧАЛИЙ Андрій Олегович – 2 курсу;
ХОМЕНКО Павло Петрович –2 курсу;
ШАТІЛОВ Євгеній Володимирович – 2 курсу;
ГАВРИЛОВ Владислав Олександрович – 3 курсу;
ДАНИЛЕЦЬ Вадим Леонідович –3 курсу;
ЯКУБА Вероніка Вікторівна –3 курсу;
ЧУТКИЙ Павло Сергійович – 4 курсу.
• Члени експертної групи
•
•

Члени експертної групи;
представник профспілкового комітету:
ШВЕД В’ячеслав Олександрович – к.і.н., доц.,
завідувач відділу історії країн Азії та Африки,

•

•
15.00–15.20
15.20–16.00

Підведення підсумків зустрічі 5 і
підготовка до зустрічі 6
Зустріч 6 з роботодавцями у режимі
відеоконференції

•

голова Профспілкового комітету;
МОСКАЛЕЦЬ Наталія Іванівна – головний
бібліограф;
представники Ради молодих учених:
МУДРІЄВСЬКА Ірина Ігорівна – к.і.н.,
науковий співробітник, Голова Ради молодих
учених Інституту;
САФАР’ЯНС Євгеній Валерійович – к.і.н.,
науковий співробітник, заступник Голови Ради
молодих учених Інституту;
представник школи молодих учених:
КРАВЧЕНКО
Марія
Володимирівна
–
молодший науковий співробітник.
Члени експертної групи

• Члени експертної групи;
• Роботодавці:
ПАТРИЛЯК Іван Казимирович – д.і.н., проф.,
декан історичного факультету Київського
національного університету імені Тараса
Шевченка;
ДРОБОТ Іван Іванович – д.і.н., проф., академік
АН ВШ України, декан факультету філософії та
суспільствознавства
Національного
педагогічного
університету
імені
М.П. Драгоманова;
ДЕМ’ЯНЕНКО Борис Леонідович – д.і.н.,
проф.,
декан
соціоісторичного
факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди»;
САГАН Галина Василівна – д.і.н., проф.,
професор
кафедри
всесвітньої
історії
Київського
університету
імені
Бориса

16.00–16.20
16.20–17.30
8.50–9.00
09.00–09.40
09.40–10.00
10.00–10.40

Підведення підсумків зустрічі 6
Робота з документами (в електронному
режимі)
День 2 – (14.07.2021)
Організаційна зустріч експертної групи у
режимі відеоконференції
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОНП
(онлайн-огляд, фото і відео)
Підведення підсумків огляду матеріальнотехнічної бази та підготовка до зустрічі 7
Зустріч 7 із адміністративним
персоналом у режимі
відеоконференції

•
•

Грінченка;
СІМПЕРОВИЧ Володимир Миколайович –
к.і.н., учений секретар Національного музею
історії України у Другій світовій війні.
Меморіальний комплекс.
Члени експертної групи
Члени експертної групи

•

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
РЯБЕЦЬ Олексій Олександрович – провідний
інженер.
• Члени експертної групи
•
•

•
•

•

•

Члени експертної групи;
особа, що координує міжнародні зв’язки –
СОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна – к.і.н., доц.,
заступник директора з наукової роботи ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»;
представник Вченої ради Інституту –
ДЕМЕНКО Олександр Федорович – к.політ.н.,
доц., учений секретар ДУ «Інститут всесвітньої
історії НАН України»;
представник відділу аспірантури, що відповідає
за розробку процедур, роботу структурних
підрозділів, моніторинг академічної політики,
аналіз кадрового та ресурсного забезпечення,
документальний
супровід
академічної
мобільності та підготовку до захисту:
МЕТЕЛЬОВА
Тетяна
Олександрівна
–
к.філос.н.,
доц.,
провідний
науковий
співробітник.

•

10.40–11.00
11.00–11.40

Підведення підсумків зустрічі
підготовка до зустрічі 8
Зустріч 8 із представниками
допоміжних (сервісних)
структурних підрозділів у режимі
відеоконференції

7

і

•

представник приймальної комісії – ЦАПКО
Олег Михайлович – к.і.н., доц., провідний
науковий співробітник;
представники відділів, залучених до реалізації
ОНП:
ТКАЧЕНКО Василь Миколайович – д.і.н.,
проф., чл.-кор. НАПН України, головний
науковий співробітник;
ЗЕРНЕЦЬКА Ольга Василівна – д.політ.н.,
проф., завідувач відділу глобальних і
цивілізаційних процесів;
БУЛЬВІНСЬКИЙ Андрій Григорович – к.і.н.,
доц., завідувач відділу історії нових незалежних
держав;
ШВЕД В’ячеслав Олександрович – к.і.н., доц.,
завідувач відділу історії країн Азії та Африки.
Члени експертної групи

• Члени експертної групи;
• представник відділу кадрів: ЦАПКО Олег
Михайлович – завідувач відділу кадрів;
• представник
бухгалтерської
служби:
РОМАНЕНКО Оксана Анатоліївна – головний
бухгалтер.
• САФАР’ЯНС Євгеній Валерійович – к.і.н.,
науковий співробітник (відповідальний за
академічну
доброчесність
та
перевірку
наукових робіт на антиплагіат відділу історії
нових незалежних держав);
ВЄТРИНСЬКИЙ Ігор Михайлович – к.політ.н.,
старший
науковий
співробітник
(відповідальний за академічну доброчесність та
перевірку наукових робіт на антиплагіат відділу
глобальних і цивілізаційних процесів);

11.40–12.00
12.00–13.00
13.00–13.40

13.40–14.00

Підведення підсумків зустрічі 8 і
підготовка до зустрічі 9
Обідня перерва
Зустріч 9 з науковими керівниками у
режимі відеоконференції

Підведення підсумків зустрічі
підготовка до відкритої зустрічі

9

і

КРАВЧЕНКО
Марія
Володимирівна
–
молодший
науковий
співробітник
(відповідальна за академічну доброчесність та
перевірку наукових робіт на антиплагіат відділу
історії країн Азії та Африки);
ЛУЩАК Віктор Володимирович – молодший
науковий співробітник (відповідальний за
академічну
доброчесність
та
перевірку
наукових робіт на антиплагіат відділу
трансатлантичних досліджень);
ЖОГА Мирослав Володимирович – молодший
науковий співробітник (відповідальний за
академічну
доброчесність
та
перевірку
наукових робіт на антиплагіат відділу теорії та
методології всесвітньої історії).
• Члени експертної групи
• Члени експертної групи;
• наукові керівники здобувачів:
СОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна – к.і.н., доц.,
заступник директора з наукової роботи ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»;
ТКАЧЕНКО Василь Миколайович – д.і.н.,
проф., чл.-кор. НАПН України, головний
науковий співробітник;
ПОТЄХІН Олександр Володимирович – д.і.н.,
с.н.с., головний науковий співробітник;
ЧЕКАЛЕНКО Людмила Дмитрівна – д.політ.н.,
проф., провідний науковий співробітник;
ШВЕД В’ячеслав Олександрович – к.і.н., доц.,
завідувач відділу історії країн Азії та Африки.
• Члени експертної групи

14.00–14.40

Відкрита
зустріч
відеоконференції

14.40–15.00

Підведення підсумків відкритої зустрічі і
підготовка до резервної зустрічі
Резервна зустріч

15.00–15.40
15.40–16.20
16.20–17.00

09.00–17.30

у

режимі

Підведення підсумків резервної зустрічі і
підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч

День 3 – (15.07.2021)
«День суджень» – внутрішня зустріч
експертної групи

Керівник експертної групи
Гарант ОНП «Історія та археологія»

• Члени експертної групи;
• усі охочі учасники освітнього процесу (крім
гаранта ОНП та представників адміністрації).
• Члени експертної групи
•
•
•

Члени експертної групи;
запрошені особи
Члени експертної групи

• Члени експертної групи;
• представники адміністрації:
КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович, д.і.н., проф., чл.кор. НАН України, директор ДУ «Інститут
всесвітньої історії НАН України»;
СОЛОШЕНКО Вікторія Віталіївна – к.і.н., доц.,
заступник директора з наукової роботи ДУ
«Інститут всесвітньої історії НАН України»;
БОГДАНОВИЧ Іван Іванович – к.е.н., доц.,
заступник директора з науково-організаційної
роботи та загальних питань ДУ «Інститут
всесвітньої історії НАН України»;
• СРІБНЯК Ігор Володимирович, д.і.н., проф.,
провідний науковий співробітник, гарант ОНП.
• Члени експертної групи

Вікторія КОНСТАНТІНОВА
Ігор СРІБНЯК

