
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 
в Київському національному університеті  
імені Тараса Шевченка освітніх програм  

«Sociology» (ID у ЄДЕБО 26409)  та «Гендерні студії» 
 (ID у ЄДЕБО 50156) за спеціальністю 054 Соціологія  

за другим рівнем вищої освіти 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи для 
проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів 
відеозв’язку, 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 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 зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів 
відеозв’язку є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. 

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі з 
використанням технічних засобів відеозв’язку, у погоджений час. 

Зустрічі з використанням технічних засобів відеозв’язку, включені до розкладу експертизи, є 
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч із використанням 
технічних засобів відеозв’язку, 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. 

2.4. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч із використанням технічних 
засобів відеозв’язку. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу 
за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі. 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (18 січня 2022 р.) 

08.45–9.00 Організаційна зустріч  
 

Члени експертної групи;  
Гаранти ОП: 
Бабенко Світлана – гарант ОП “Гендерні студії”  
Цимбал Тарас – гарант ОП “Sociology” 

9.00–9.45 Зустріч 1  
з керівником та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи;  
1. Чепак Валентина  – декан факультету соціології 
2. Гожик Андрій – проректор з науково-педагогічної роботи 
3. Бабенко Світлана – гарант ОП “Гендерні студії”   
4. Цимбал Тарас – гарант ОП “Sociology”  

9.45–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00–10.50 Огляд університетського гуртожитку. 
Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
(бібліотеки, спеціалізованих 
(комп’ютерних) кімнат, лабораторій тощо); 
пунктів харчування; гуртожитку та ін. 

Члени експертної групи; 
1. Гаранти ОП: 
Цимбал Тарас – гарант ОП “Sociology”  
Бабенко Світлана – гарант ОП “Гендерні студії”  
2. Представник ЗВО або факультету, відповідальний з питань матеріально-
технічної бази 
Сидоров Микола – завідувач кафедри методології та методів 
соціологічних досліджень  
3. Керівник або представник бібліотеки 
Дейнека Артемій – асистент кафедри теорії та історії соціології, 
відповідальний за читальний зал факультету соціології 
4. Кошова Ганна – керівниця відділу поселення Дирекції Студмістечка 
КНУ 

 
10.50–11.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 
11.00–12.00 Зустріч 2  

з академічним персоналом ОП «Гендерні 
студії» та «Sociology» 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст 
освітніх програм, викладають на цих ОП, в тому числі, представники 
професіоналів-практиків та/або гостьових лекторів, що викладають на ОП (за 
наявності) 

1. Куценко Ольга – професорка кафедри соціальних структур та 
соціальних відносин  



2. Горбачик Андрій – професор кафедри методології та методів 
соціологічних досліджень  

3. Бабенко Світлана – доцентка кафедри соціальних структур та 
соціальних відносин 

4. Мельников Андрій – доцент кафедри соціальних структур та 
соціальних відносин 

5. Малес Людмила – професорка кафедри теорії та історії соціології   
від ОП «Гендерні студії» 

6. Червінська Тетяна – доцентка кафедри теорії та історії соціології  
7. Волобуєва Анастасія – доцентка кафедри історії журналістики 

Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка  
              від ОП «Sociology»: 

8. Дейнека Артемій – асистент кафедри теорії та історії соціології  
9. Сальнікова Світлана – доцентка кафедри методології та методів 

соціологічних досліджень 
12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 2  і підготовка 

до зустрічі 3 
Члени експертної групи 

12.20–13.20 Зустріч 3 зі здобувачами ОП «Гендерні 
студії» 

Члени експертної групи: 
здобувачі, які навчаються на ОП (в тому числі й ті, що навчаються заочно) 

1. Соболєва Єлізавета – магістрантка 2 р.н., подвійне дипломування з 
Лундським університетом 

2. Форостяна Анастасія – магістрантка 2 р.н. 
3. Носова Олена – магістрантка 2 р.н. 
4. Конотопець Євгенія – магістрантка 2 р.н. 
5. Людоговська Карина – магістрантка 1 р.н. 
6. Орлова Олена – магістрантка 1 р.н. 
7. Чикиринда Яна – магістрантка 1 р.н. 
8. Пех Яніна – магістрантка 1 р.н. 

13.20 –13.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.30–14.30 Обідня перерва 

14.30–14.40  Підготовка до зустрічі 4  

14.40–15.40 Зустріч 4 зі здобувачами ОП «Sociology» Члени експертної групи: 
здобувачі, які навчаються на ОП (в тому числі й ті, що навчаються заочно) 

1. Усіфо Олувашегун Годфрей – студент 2-го року навчання 
2. Томар Бхану Пратап Сінгх – студент 1-го року навчання 
3. Обасі Кеннет Антоні – студент 1-го року навчання 
4. Мустафа Рибар Юніс Хаджі – студент 1-го року навчання 

15.40–15.50 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 
до зустрічі 4 

Члени експертної групи 



15.50–16.30 Зустріч 5 з роботодавцями ОП «Гендерні 
студії» та «Sociology» 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП, до організації та реалізації освітнього 
процесу на ОП. 
Від ОП «Гендерні студії»: 

1. Скорик Марфа – директорка ГО БТ Київський інститут Гендерних 
досліджень  

2. Левченко Катерина – Урядова уповноважена з питань гендерної 
політики  

3. Довгопол Ганна – координаторка програми «Гендерна демократія» 
Фонд Гайнріха Бьолля в Україні  

5. Стрельник Олена – керівниця проектів, наукова консультанка ГО 
Бюро гендерних стратегій і бюджетування, радниця голови Полтавської 
ОДА з гендерних питань  

6. Злобіна Олена – професорка, завідувачка відділу соціальної 
психології Інститут соціології НАН України  

7. Гузенко Тетяна – начальниця Управління з питань гендерної рівності 
Департаменту соціальної політики КМДА 

8. Бондар Тетяна – директорка Інституту соціальних досліджень ім. 
Яременка  

Від ОП «Sociology»: 
9. Корнєв Сергій – Senior Statistical Consultant (Marketing & Data Sciences), 

Ipsos MORI 
10. Степаненко Віктор – провідний науковий співробітник Інституту 

соціології НАН України, голова екзаменаційної комісії на ОС “Магістр” 
факультету соціології, рецензент ОП “Sociology” 

11. Нікітіна Тетяна – директорка Департаменту стратегічної аналітики 
телеканалу “Україна” 

12. Шевченко Тетяна – керівниця відділу кількісних досліджень  «Q&Q 
Digital» 

 
16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

День 2 – (19 січня 2022 р.) 

9.00–9.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОП, представників 
адміністрації ЗВО) 

 

9.40–10.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 6 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 

1. Курка Максим – голова Студентського парламенту КНУ  



2. Тилик Альона – голова Студентського парламенту факультету 
соціології, студентка 3 курсу 

3. Медведєва Аліна – голова студентського профбюро факультету 
соціології, студентка 3 курсу 

4. Каленський Володимир – перший заступник голови Студентського 
парламенту КНУ, студент 2 курсу 

5. Бацак Назарій – голова Наукового товариства студентів факультету 
соціології, студент 1 року навчання ОС “Магістр” 

6. Пересунько Тетяна – член Наукового товариства студентів 
факультету соціології, студентка 3 курсу 

7. Куц Анна – член Студентської ради гуртожитку №12, студентка 4 
курсу 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.00–11.30 
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч 7 із адміністративним та 

допоміжним персоналом 

  

Члени експертної групи; 

1. 1. Пижик Андрій – директор Навчально-методичного центру організації 
освітнього процесу; 

2. 2. Щеглюк Дарія – керівник Відділу забезпечення якості освіти; 
3. 3. Лапіна Вікторія – керівник Лабораторії соціологічних та освітніх 

досліджень; 
4. 4. Галич Лілія – провідний фахівець Відділу академічної мобільності; 
5. 5. Куриленко Роман – керівник Відділу сприяння працевлаштуванню та 

роботі з випускниками; 
6. 6. Сидоров Микола– завідувач кафедри методології та методів 

соціологічних досліджень, відповідальний за організацію та проведення 
внутрішніх опитувань; 

7. 7. Цимбал Тарас – заступник декана з наукової роботи та міжнародних 
зв’язків, відповідальний за підвищення кваліфікації НПП  

11.30-12.00 
8. Іванченко Олексій – начальник Відділу кадрів; 
9. Креневич Андрій – відповідальний секретар Приймальної комісії; 
10. Бояршинова Катерина – керівник Психологічної служби; 
11. Курченко Олена – провідний фахівець Відділу міжнародного 

співробітництва; 
12. Сербін Олег – директор Наукової бібліотеки імені Михайла 

Максимовича; 
13. Дьолог Ірина – в.о.начальника Планово-фінансового відділу. 

12.00–12.15 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12.15–13.15 Обідня перерва 
13.15–13.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 



13.30–14.30 Зустріч 8  з випускниками ОП «Гендерні 
студії» та випускницею, яка до створення 
ОП «Соціологія» навчалася за 
індивідуальним англомовним навчальним 
планом, аналогічним навчальному плану 
ОП «Sociology» 

Члени експертної групи;   
випускники:  

1. Нваодух Ебере – випускниця ОП “Соціологія”, що навчалася за 
індивідуальним навчальним планом, аналогічним навчальному плану 
“Sociology”; 

2. Краснікова Катерина – випускниця ОП “Гендерні студії”, подвійне 
дипломування з Лундським університетом; 

3. Kristiansen Ane (14.00-14.30) – випускниця ОП “Гендерні студії”, 
подвійне дипломування з Лундським університетом; 

4. Гохман Маргарита – випускниця ОП “Гендерні студії”, подвійне 
дипломування з Лундським університетом; 

5. Молоціян Анастасія – випускниця ОП “Гендерні студії”, подвійне 
дипломування з Лундським університетом; 

6. Хассай Єлизавета – випускниця ОП “Гендерні студії” 
 

14.30–15.00 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.30 Резервна зустріч Члени експертної групи;   
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.30–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі та 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00–16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Бабенко Світлана – гарант ОП “Гендерні студії”  
Цимбал Тарас – гарант ОП “Sociology”  
Гожик Андрій – проректор з науково-педагогічної роботи 

День 3 – (20 січня 2022 р.) 

08.00–17.00 «День суджень» внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


