
 

 

 
 

 

ПРОГРАМА  
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 
Інституті журналістики  Київського національного університету ім. Тараса 

Шевченка у період 23-25 вересня 2020 р. за спеціальністю 061 «Журналістика» 
освітньо -наукової програми  «Журналістика» (ID у ЄДЕБО 37075) за третім 

(освітньо -науковим) рівнем вищої освіти (справа №785/АС-20)  
(експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти від 3 вересня 2020 р. №1191-Е) 

 

1. Призначення та статус цієї програми  
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи у Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка  під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, так і для експертної 
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, 
так і Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка.  

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. Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка на час роботи експертної групи 

забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп згідно розкладу для роботи за 
допомогою програми ZOOM.  

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Інституту 
журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка та інші особи.  

2.3. Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка  забезпечує онлайн-присутність 
осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час.  

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

2.3. У розкладі роботи 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 Інститут 
журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка  у розумні строки. Інститут журналістики КНУ ім. 
Тараса Шевченка  має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.3. У розкладу роботи передбачено відкриту зустріч. Інститут журналістики КНУ ім. 
Тараса Шевченка  зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 
відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі.  

2.7. Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка  надає документи та іншу 
інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 
групи.  

2.8. Контактною особою від Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка  з усіх 
питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми Різун В.В.   

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою 
програми ZOOM. Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації 
ОП здійснюється безпосередньо в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка 



 

 

керівником експертної групи Зінченко А.Г. та гарантом ОП з демонстрацією іншим членам 
експертної групи через програму ZOOM. Усі відеозустрічі записуються представником  
експертної групи та після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного 
агентства. 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 –23.09.2020 р. 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І.;  
Різун В.В.,  гарант ОП, директор Інституту жур-
налістики КНУ ім. Тараса Шевченка 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

10.00–10.30 Зустріч 1. Зустріч з керівництвом Національного 
університету ім. Тараса Шевченка та керівництвом 
Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка 

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І.;  
Жилінська О. І., проректор з наукової роботи 
КНУ ім. Тараса Шевченка; 
Бугров В. А., проректор з науково-педагогічної 
роботи (навчальна робота) КНУ ім. Тараса Шев-
ченка; 
Рожко О. Д., проректор з науково-педагогічної 
роботи (перспективний розвиток) КНУ ім. Тараса 
Шевченка; 
Різун В.В., гарант ОП, директор Інституту жур-
налістики КНУ ім. Тараса Шевченка; 
Цимбаленко Є.С., заступник директора з нау-
ково-педагогічної роботи Інституту журналісти-
ки КНУ ім. Тараса Шевченка. 

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

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

11.00–11.45 Зустріч 2. Зустріч із здобувачами вищої освіти, 
освітній ступінь  «доктор філософії» ОНП 
«Журналістика», представниками наукових 
товариств студентів та аспірантів Інституту, 
профспілки  

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І.; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються 
на ОП (з кожного року навчання): 
Петренко С. І., аспірант (2016); 
Хворостина О. В., аспірант (2016); 
Гресюк В. П., аспірант (2017); 
Прядко Ю. С., аспірант (2018); 
Нікітенко В. М., аспірант (2019); 
Троян Т. Г., аспірант (2019); 
представниками наукових  товариств 



 

 

студентів та аспірантів Інституту, 
профспілки: 
Гайдамаха Д. Д., голова СП інституту журналіс-
тики; 
Катеринич П. В., голова НТСА інституту журна-
лістики; 

11.45.–12.15 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3  

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

12.15–13.00 Зустріч 3. Зустріч з науково-педагогічним 
персоналом 

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 
Різун В.В., гарант ОП, директор Інституту жур-
налістики КНУ ім. Тараса Шевченка;  
науково-педагогічні працівники, що без-
посередньо відповідають за зміст освіт-
ньої програми, а також викладають на 
цій програмі (як  обов’язкові,  так і вибір-
кові дисципліни),  крім наукових керівни-
ків (не більше 8 осіб): 
Городенко Л. М., професор кафедри соціальних 
комунікацій; 
Женченко М. І., доцент кафедри видавничої 
справи та редагування; 
Корнєєв В. М., професор кафедри соціальних ко-
мунікацій; 
Порфімович О. Л., професор кафедри соціальних 
комунікацій; 
Фоменко О. С., доцент кафедри мови і стилісти-
ки; 
Цимбаленко Є. С., доцент кафедри реклами та 
звʼязків з громадськістю 

13.00 – 13.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

13.30–14.30 Обідня перерва  
14.30 – 15.00  Підготовка до зустрічі 4   
15.00–16.00 Зустріч 4. Зустріч з  науковими керівниками 

  
  

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 
Наукові керівники: 
Городенко Л. М., професор кафедри соціальних 



 

 

комунікацій; 
Горська К. О., професор кафедри мультимедій-
них технологій та медіадизайну; 
Гоян В. В., завідувач кафедри кіно-, телемистец-
тва; 
Різун В. В., професор кафедри соціальних кому-
нікацій; 
Теремко В. І., завідувач кафедри видавничої 
справи та редагування; 
Шевченко В. Е., завідувач кафедри мультимедій-
них технологій та медіадизайну; 
Шумарова Н. П., професор кафедри мови і стилі-
стики 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 4  
16.30–17.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 

О.А., Тибор О.І. 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім га-
ранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

17.00–17.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17.30–18.15 Зустріч 5. Зустріч з роботодавцями та іншими 
стейкхолдерами  

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 
представники роботодавців, що залучені 
до здійснення процедур внутрішнього за-
безпечення якості ОП: 
Бідзіля Ю. М., завідувач кафедри журналістики 
ДВНЗ «Ужгородський національний універси-
тет»;  
Бабенко В. В., доцент Школи журналістики та 
комунікації УКУ (Львів); 
Жилінська О. І., проректор з наукової роботи 
КНУ ім. Тараса Шевченка; 
Зелінська Н. В., заступник голови підсекції з 
журналістики НМК з суспільних наук та журна-
лістики МОН України; 
Рембецька О. В., заступник завідувача кафедри 
української філології та журналістики ХДУ 
(Херсон); 



 

 

Сушкова О. М., декан факультету іноземної фі-
лології та соціальних комунікацій СумДУ; 
представники організацій-партнерів у реалізації 
міжнародних наукових  проектів: 
Тадеуш Валяс, проректор Університету імені 
Адама Міцкевича (Познань, Польща); 
Вольфганх Рессманн, директор відкритого кана-
лу Людвігзгафен (Німеччина), керівник ГО «Мо-
лодь для медіа»; 
Єн Гадд, професор, керівник з розвитку євро-
пейських проєктів Університету Бат Спа (м. Бат, 
Велика Британія), координатор проєкту Євро-
пейського союзу Еразмус+ КА2 "Журналістська 
освіта задля демократії в Україні: розробка стан-
дартів, доброчесність і професіоналізм” DESTIN); 
Петрова Т. В., перекладач 

18.15–18.45 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

День 2 – 24.09.2020 р. 
09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 
Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 
Різун В.В., гарант ОП, директор Інституту журна-
лістики КНУ ім. Тараса Шевченка; 
Цимбаленко Є. С., заступник директора з науко-
во-педагогічної роботи Інституту журналістики 
КНУ ім. Тараса Шевченка. 

10.00-11.00 Робота з документами Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

11.00–11.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

11.30–12.00 Зустріч 6. Зустріч із адміністративним персоналом Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 
керівник або представник структурного 
підрозділу, відповідального за забезпе-
чення якості освіти у ЗВО: 
Гожик А. П., директор Науково-методичного 
центру КНУ імені Тараса Шевченка; 
Щеглюк Д. В., керівник сектору моніторингу яко-



 

 

сті освіти КНУ імені Тараса Шевченка; 
керівник або представник  відділу аспі-
рантури: 
Караульна Н. В., вчений секретар НДЧ КНУ 
імені Тараса Шевченка; 
Ткачук А. О., начальник відділу підготовки та 
атестації науково-педагогічних кадрів; 
Толстанова Г. М., начальник науково-дослідної 
частини КНУ імені Тараса Шевченка 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

12.30–13.00 Зустріч 7. Зустріч  із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 
відповідальні за програмне забезпечення 
підготовки за спеціальністю 061 «Жур-
налістика»: 
Цимбаленко Є. С., заступник директора з науко-
во-педагогічної роботи Інституту журналістики 
КНУ ім. Тараса Шевченка; 
представники редакційних колегій нау-
кових видань: 
Караульна Н. В., вчений секретар НДЧ КНУ 
імені Тараса Шевченка; 
Гаврилець Ю. Д., заступник головного редактора 
журналу «Актуальні питання масової кому-
нікації»; 
Скотникова Т. В., відповідальний секретар 
журналу «Наукові записки інституту журна-
лістики»; 
Сидоренко Н. М., співредактор журналу «Образ»; 
керівник або представник фінансового де-
партаменту: 
Савченко В. С., заступник начальника планово-
фінансового відділу КНУ імені Тараса Шевченка;  
керівник або представник бібліотеки: 
Сербін О. О., директор Наукової бібліотеки імені 
М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка; 
керівник або представник відділу, який 



 

 

відповідає за міжнародну діяльність: 
Кравченко А. О., начальник відділу міжнарод-
ного співробітництва КНУ імені Тараса Шев-
ченка 

13.00–13.15 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

13.15–14.00 Обідня перерва  
14.00 -14.15 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 

О.А., Тибор О.І. 
14.15–14.45 Резервна зустріч Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 

О.А., Тибор О.І. 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.45–15.15 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка 
до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І. 

15.15–15.45 Фінальна зустріч Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І.; 
Жилінська О. І., проректор з наукової роботи 
КНУ ім. Тараса Шевченка; 
Бугров В. А., проректор з науково-педагогічної 
роботи (навчальна робота) КНУ ім. Тараса Шев-
ченка; 
Рожко О. Д., проректор з науково-педагогічної 
роботи (перспективний розвиток) КНУ ім. Тараса 
Шевченка; 
Різун В.В., гарант ОП, директор Інституту жур-
налістики КНУ ім. Тараса Шевченка; 
Цимбаленко Є.С., заступник директора з нау-
ково-педагогічної роботи Інституту журналісти-
ки КНУ ім. Тараса Шевченка. 

15.45–18.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі, підсумків 2 
дня. Робота з документами.  

Члени експертної групи 

День 3 –25.06.2020 р. 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 
Члени експертної групи: Зінченко А.Г., Іванова 
О.А., Тибор О.І.  


