
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»  

в Державному університеті "Житомирська політехніка" 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 
Державному університеті "Житомирська політехніка" (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес» (ID 
програми в ЄДЕБО 35626), 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. ЗВО на час роботи експертної групи в дистанційному форматі (з використанням 
платформи ZOOM) створює можливість для організації роботи та спілкування з фокус-
групами відповідно до затвердженої програми акредитаційної експертизи.  

2.2. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі для кожної зустрічі, у 
погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі програми 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.  

2.5. У розкладі програми передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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

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

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться онлайн. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 15/10/2020 

09.30-09.45 Організаційна зустріч експертної 
групи з гарантом 

Члени експертної групи,  
гарант ОП – Шиманська Катерина Володимирівна 

09.45-10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00-10.40 Зустріч 1 із керівництвом ЗВО 

  
Члени експертної групи;  
гарант ОП – Шиманська Катерина Володимирівна;  
перший проректор – Олійник Оксана Вікторівна 
проректор з науково-педагогічної роботи – Морозов Андрій 
Васильович 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-11.40 Зустріч 2 з викладацьким складом Члени експертної групи;  
гарант ОП– Шиманська Катерина Володимирівна; 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
Романчук Катерина Василівна, д.е.н., доц, професор кафедри 
цифрової економіки та міжнародних економічних відносин; 
Бондарчук Віталій Вікторович, к.е.н., доц, доцент кафедри цифрової 
економіки та міжнародних економічних відносин; 
Каленчук Людмила Вікторівна, к.е.н., доцент кафедри цифрової 
економіки та міжнародних економічних відносин; 
Овандер Наталія Львівна, к.е.н., доц, доцент кафедри цифрової 
економіки та міжнародних економічних відносин; 
Ткачук Вячеслав Олександрович, к.е.н., доцент кафедри цифрової 
економіки та міжнародних економічних відносин; 
Тарасюк Галина Миколаївна, д.е.н., професор кафедри 
менеджменту і підприємництва, декан факультету бізнесу та сфери 
обслуговування 
Могельницька Людмила Францівна, к.філол.н., доц., завідувач 
кафедри теоретичної та прикладної лінгвістики  

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.00-12.40 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 



1 курс (денна форма, група МЕМ-2) – Мартиненко Олександра 
Михайлівна, Прокопчук Марина Богданівна 
2 курс (денна форма, група МЕМ-1) – Твардовська Мар’яна 
Станіславівна, Саакян Анна Давидівна, Ткачук Марія Олександрівна 

12.40-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  
14.00-14.30 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 
Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування, які відповідають за 
участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти: 
Безпалько Дмитро Анатолійович – студентський ректор (2019-
2020);  
Мартиненко Олександра Михайлівна – заступник студентського 
декана факультету бізнесу та сфери обслуговування (2019-2020); 
Мосійчук Вікторія Вікторівна – заступник студентського декана 
факультету бізнесу та сфери обслуговування (2020-2021); 
Іванисько Наталія Миколаївна – перший студентський проректор 
(2019-2020). 

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 
 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Зустріч 5 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
начальник відділу моніторингу та забезпечення якості – Світлишин 
Ігор Іванович;  
перший проректор – Олійник Оксана Вікторівна;  
керівник навчально-методичного відділу – Царук Ірина 
Михайлівна;  
керівник відділу кадрів – Нікітчук Людмила Олександрівна; 
керівник Центру розвитку професійної кар’єри – Богоявленська 
Юлія Вячеславівна 
Проректор з науково-педагогічної роботи та молодіжної політики – 
Денисюк Олена Григорівна 
Начальник відділу міжнародних зв’язків – Мамрай Василь 
Васильович 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Зустріч 6 із роботодавцями Члени експертної групи; 



представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Онищук Тетяна Іванівна, бухгалтер ФОП Томчук А.М. (компанія 
«ПАК-ТРЕЙД») 
Редько Ксенія Олексіївна, представник з реклами (відділ маркетингу 
та реклами АТ «Житомирський маслозавод) 
Мосіюк Ірина Олександрівна, представник компанії «Mgroup 
Житомир» 
Тимофієнко Наталія Аркадіївна, директор Житомирської 
регіональної дирекції ПрАТ «Страхова група «ТАС» 
Пахолюк Борис Борисович, директор Комунальної установи 
"Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради 

16.40-17.00 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 
День 2 – 16/10/2020 

10.00-11.00 Огляд матеріально-технічної бази та 
інформаційно-комп’ютерних засобів, 
що використовується під час 
реалізації ОП  

Члени експертної групи; 
проректор з науково-педагогічної роботи – Морозов Андрій 
Васильович; 
гарант ОП– Шиманська Катерина Володимирівна 

11.00-11.30 Підведення підсумків Члени експертної групи 
11.30-13.00 Робота з документами ЗВО Члени експертної групи 
13.00-14.00 Обідня перерва  
14.00-14.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

14.40-15.00 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі  

Члени експертної групи 

15.00-16.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.00-16.30 Підведення підсумків  Члени експертної групи 
16.30-17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

перший проректор – Олійник Оксана Вікторівна;  
проректор з науково-педагогічної роботи – Морозов Андрій 
Васильович; 
гарант ОП– Шиманська Катерина Володимирівна 

День 3 –17.10.2020 
09.00-18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 


