
 
 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «292 Міжнародні економічні 

відносини» освітньої програми «Міжнародний бізнес» за першим рівнем вищої освіти в 

Національному університеті «Запорізька політехніка» 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи в Національному університеті «Запорізька політехніка» (далі – ЗВО) під час 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «міжнародний бізнес» (ID 

програми в ЄДЕБО 20568), 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 розкладу 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 освітньо-

наукової  програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у віддаленому (дистанційному) форматі. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (05.04.2021) 

08.45–09.00 Організаційна зустріч членів експертної групи Члени експертної групи. 

09.00 –09.10 Організаційно-технічна зустріч з гарантом Члени експертної групи; 

гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 

доц. 

 

09.10-09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП. 

Відеоконференція ZOOM із записом  

Члени експертної групи;  

гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 

доц. 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1. Відеоконференція 

ZOOM 

Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

НУ «Запорізька політехніка». Відеоконференція 

ZOOM із записом. 

Члени експертної групи;  

В. о. ректора, проректор з науково-педагогічної 

роботи і виховання студентів: Яримбаш Сергій 

Тимофійович, к.т.н., професор;  

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

гуманітарних питань: Грешта Віктор Леонідович, 

к.т.н., професор 

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань 

перспектив розвитку: Шило Галина Миколаївна, 

д.т.н., доцент  

Проректор з наукової роботи та міжнародної 

діяльності: Наумик Валерій Владиленович, д.т.н., 

професор 

Директор економіко-гуманітарного інституту: Ґудзь 

Петро Васильович, д.е.н., професор  

Декан гуманітарного факультету: Дєдков Микола 

Васильович, канд. іст. наук, доцент  

гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 

доц.  

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи  

 



11.00-12.00 Зустріч 2 з науково-педагогічними персоналом 

ОП «Міжнародний бізнес». Відеоконференція 

ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 
доц.  

Завідувачі кафедр та науково-педагогічні працівники, 

що відповідають за зміст ОП, викладачі, які керують 

практикою (не більше 10 осіб)  

1. Прушківська Емілія Василівна  - д.е.н., проф., 

завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин 

2. Пуліна Тетяна Веніамінівна – д.е.н., проф., 

завідувач кафедри менеджменту 

3. Губарь Олена Василівна – к.е.н., доц., завідувач 

кафедри економічної теорії та підприємництва 

4. Переверзєва Анна Василівна – д.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

5. Антонюк Катерина Іванівна - д.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

6. Чумак Олена Василівна – к.філософ.н., доцент 

кафедри економічної теорії та підприємництва 

7. Ситников Микола Миколайович  - д.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

8. Максименко Ірина Яківна - к.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

9. Черномаз Катерина Геннадіївна - старш. 

викладач кафедри міжнародних економічних 

відносин 

10.  Салімонов Олексій Юрійович – провідний 

фахівець кафедри міжнародних економічних 

відносин (керівник практики від кафедри) 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3. Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 



12.30-13.30 Зустріч 3 зі здобувачами ОП. Відеоконференція 

ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

Здобувачі ОП «Міжнародний бізнес»:  

1. Коваленко Єлизавета (ГФ-217) – очна форма 

навчання 

2. Медвідь Олександр (ГФ-217) – очна форма 

навчання 

3. Деркач Богдан (ГФ-217) – очна форма навчання 

4. Чубарова Яна (ГФ-217) – очна форма навчання 

5. Мілонін Владислав (ГФз-218-2) – заочна форма 

навчання 

6. Філімоненко Анастасія (ГФз-218-2) – заочна 

форма навчання 

7. Караулова Дар’я - (ГФ-218) – очна форма 

навчання 

8. Коржова Людмила (ГФ-218) – очна форма 

навчання 

9. Стрижко Ігор - (ГФ-219) – очна форма навчання 

10. Колядюк Юлія (ГФ-219) – очна форма навчання 

13.30-14.30 Обідня перерва  

14.30-15.00 Підведення підсумків зустрічі 3 та підготовка до 

зустрічі 4. Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Зустріч 4 з роботодавцями. Відеоконференція 

ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 

Представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП «Міжнародний бізнес»: 

Демченко В.С. – заст. директора 

представництва АТ «Мотор Січ» в КНР, інженер 2-

ої категорії зовнішньоторговельного департаменту 

АТ «Мотор Січ»,  

Шпиковський О.О. – начальник відділу кадрів 

ПАТ «Запоріжсталь» 

Антонюк Д.А. - Віцепрезидент Запорізької 

торгово-промислової палати   

Коломоєць К.В. - спеціаліст з продажу по 



Україні та ближньому закордону ПрАТ 

«Дніпроспецсталь»  

Бандуровська К.В. – директор по персоналу ТОВ 

«КОМФІ ТРЕЙД» 

Пилипенко Ю.І. – д.е.н., проф., завідувач 

кафедри економічної теорії та міжнародних 

економічних відносин НТУ «Дніпровська 

політехніка» 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

зустрічі 5. 

Члени експертної групи 

 

16.00-16.40 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування. Відеоконференція ZOOM із 

записом. 

Члени експертної групи; 

Представники  студентського самоврядування (1–2 

особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи 

від органу студентського самоврядування 

відповідного структурного підрозділу, у якому 

реалізується ОП «Міжнародний бізнес» 

16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи; 

17.00-17.40 Відкрита зустріч. Відеоконференція  ZOOM  із 

записом. 

Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОП та представників адміністрації НУ «Запорізька 

політехніка»)  

17.40-18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі. Члени експертної групи 

День 2 – (06.04.2021) 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

(навчальних аудиторій, лабораторій, 

спеціального обладнання, ліцензованого 

програмного забезпечення). 

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 
доц.  

1. Прушківська Емілія Василівна  - д.е.н., проф., 

завідувач кафедри міжнародних економічних 

відносин 

2. Переверзєва Анна Василівна – д.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 



3. Антонюк Катерина Іванівна - д.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

4. Козицька Галина Валентинівна – к.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

5. Максименко Ірина Яківна - к.е.н., доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин 

6. Черномаз Катерина Геннадіївна - старш. 

викладач кафедри міжнародних економічних 

відносин 

7. Салімонов Олексій Юрійович – провідний 

фахівець кафедри міжнародних економічних 

відносин  

10.00-10.30 Робота з технічними засобами забезпечення 

дистанційного навчання 

Члени експертної групи; 

гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 

доц.  

Особа, відповідальна за роботу з системою 

дистанційного навчання:  

Керівник навчального відділу Шило Сергій Іванович 

10.30–11.00 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази. Підготовка до зустрічі 6. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом. 

Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи  

Перший проректор університету - Гугнін Едуард 

Анатолійович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

гуманітарних питань - Грешта Віктор Леонідович 

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань 

перспектив розвитку університету Шило Галина 

Миколаївна;  

Директор бібліотеки та/або представник, 

відповідальний за роботу з інформаційними 

ресурсами - Кучерук Раїса Іванівна;  

Керівник навчального відділу - Шило Сергій 

Іванович; 



Керівник навчально-методичного відділу - 

Пархоменко Андрій Валентинович 

завідувач лабораторії ліцензування та акредитації - 

Мінзак Наталія Вікторівна; 

 начальник відділу кадрів - Сорокін Євген 

Олександрович 

представник ЗВО або кафедри, що здійснює 

перевірку кваліфікаційних робіт на відсутність 

порушень академічної доброчесності – Пилипенко 

Наталія Володимирівна 

11.40-12.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

12.00-12.40 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 

структурними підрозділами Відеоконференція 

ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; 

Керівник або представник відділу кадрів – заст. 

керівника Сорокін Євген Олександрович 

Керівник або представник фінансового департаменту 

головний бухгалтер Силенко Ольга Михайлівна 

Керівник навчально-методичного відділу -

Пархоменко Андрій Валентинович 

Керівник виробничої практики - Силенко Оксана 

Іванівна 

Керівник Навчально-науково-виробничого центру 

«Запорізький регіональний центр політехнічної 

освіти»  - Бєлоусов Віталій Михайлович 

Начальник центру сприяння працевлаштуванню 

студентів та випускників  - Зінченко Марина 

Михайлівна 

  

12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

резервної зустрічі. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  

14.00–15.00 Резервна зустріч 

Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі та Члени експертної групи 



підготовка до фінальної зустрічі 

15.30-16.15 Фінальна зустріч. Відеоконференція ZOOM із 

записом. 

Члени експертної групи; 

В. о. ректора, проректор з науково-педагогічної 

роботи і виховання студентів: Яримбаш Сергій 

Тимофійович, к.т.н., професор;  

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

гуманітарних питань: Грешта Віктор Леонідович, 

к.т.н., професор 

Проректор з науково-педагогічної роботи та питань 

перспектив розвитку: Шило Галина Миколаївна, 

д.т.н., доцент  

Проректор з наукової роботи та міжнародної 

діяльності: Наумик Валерій Владиленович, д.т.н., 

професор 

Директор економіко-гуманітарного інституту: Ґудзь 

Петро Васильович, д.е.н., професор  

Декан гуманітарного факультету: Дєдков Микола 

Васильович, канд. іст. наук, доцент  

гарант ОП: Лазнева Ірина Олександрівна, к.іст.н., 

доц.  

16.15 – 18.00 Підведення підсумків 1 та 2 днів. Робота з 

документами.  Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

День 3 – (07.04.2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи. Робота з документами. 

Члени експертної групи 

 


