ПРОГРАМА

проведення акредитаційної експертизи
з використанням технічних засобів відеозв’язку
у Вінницькому торговельно-економічному інституті Київського
національного торговельно-економічного університету
освітньо-професійної програми «Міжнародний бізнес»
(ID 23460у ЄДЕБО) за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини
за першим рівнем вищої освіти
1. Призначення та статус цієї програми

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи у Вінницькому торговельно-економічному інституті
Київського національного торговельно-економічного університету(далі – ЗВО)
під час проведення дистанційної 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних
засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної
присутності експертів у закладі на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку
дистанційного «візиту» експертної групи повинен апробувати електронні ресурси
всіх учасників запланованих онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео
зв'язок з швидкісним достатнім інтернетом, та зробити відповідні налаштування та
інсталяції програми до початку кожної зустрічі. Експертна група та ЗВО до початку
роботи проводять тестову зустріч з метою технічного тестування всіх необхідних
налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного модерування
відеоконференцій.
2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного
«візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної групи,
є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї
відповідно до розкладу.
2.4. У розкладі дистанційного «візиту» 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 завчасно в обґрунтовані терміни; ЗВО має вжити відповідні
заходи, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.
2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за
відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі.
2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних
майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи за певною
програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для
відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час
згідно погодженої програми
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 к.е.н, доцент Давидюк Л. П.
2.9. Відеозапис усіх 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
Час
08.45-09.00
09.00-9.30
09.30–10.00
10.00-10.30

10.30-11.00
11.00-12.00

Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 –5.11.2020
Налаштування on-line роботи експертної Члени експертної групи
групи та ВТЕІ КНТЕУ
Організаційна зустріч з гарантом ОП
Члени експертної групи;
гарант ОП Давидюк Людмила Петрівна
Підготовка до зустрічі 1
Члени експертної групи
Зустріч 1 з керівником та менеджментом Члени експертної групи,
ВТЕІ КНТЕУ, відеоконференція
гарант ОП –Давидюк Людмила Петрівна
Директор Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельноекономічного університету
Замкова Наталія Леонідівна;
Заступник директора з навчально-методичної роботи
Мартинова Лілія Борисівна;
Заступник директора з навчально-виховної роботи
Юрчик Ірина Борисівна;
Заступник директора з фінансово-економічних
питань - головний бухгалтер
Откаленко Олена Миколаївна;
Декан факультету економіки, менеджменту та права
Сікорська Лариса Олегівна;
Представник керівництва з якості освітньої діяльності
Чорна Наталія Миколаївна
Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 2
Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти, Члени експертної групи;
відеоконференція
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
Шкварко Аліна – 4 курс;
Яцюк Інна – 4 курс;
Кліщук Юлія – 4 курс;
Войцицька Олександра– 3 курс;
Кривчак Дарина – 3 курс;
Коваль Тетяна– 3 курс;
Оначенко Анастасія– 2 курс;
Гусарська Яна– 2 курс;

12.00-12.30
12.30-13.00
13.00 – 14.00

14.00 – 14.30
14.30-15.10

Колеснік Руслан– 1 курс;
Ковальчук Юля – 1 курс;
Білозір Анастасія – 1 курс
Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 3
Обідня перерва
Зустріч
3
з
науково-педагогічними Члени експертної групи;
працівниками, відеоконференція
гарант ОП
Давидюк Людмила Петрівна;
завідувачка кафедри економіки та міжнародних
відносин
Хачатрян Валентина Валентинівна,
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо
відповідають за зміст освітньо-професійної програми,
а також викладають на цій програмі:
викладачі кафедри економіки та міжнародних
відносин:
Менчинська Олена Миколаївна,
Кульганік Оксана Михайлівна,
Мельничук Оксана Павлівна,
Осіпова Лариса Василівна,
Гарбар Віктор Анатолійович;
кафедри економічної кібернетики та інформаційних
систем:
Новицький Руслан Михайлович;
кафедри іноземної філології та перекладу:
Іваницька Наталія Борисівна;
Ковалевська Тетяна Іванівна;
кафедри менеджменту та адміністрування:
Семенюк Ірина Юріївна;
кафедри права:
Пипяк Микола Іванович.
Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками студентського Члени експертної групи;
самоврядування, відеоконференція
представники студентського самоврядування:
Т.в.о. голови Ради студентського самоврядування
Мартинюк Костянтин;

15.10–15.40
15.40–16.20

16.20– 16.50

Голова
Ради
студентського
самоврядування
факультету економіки, менеджменту та права
Гега Вікторія;
Голова
студентського
профкому
факультету
економіки, менеджменту та права
Крот Віктор;
Голова Студентського наукового товариства «ВАТРА»
Кліщук Юлія ;
члени
Ради
студентського
самоврядування
факультету економіки, менеджменту та права:
Соціальний сектор:
Сич Ганна
профорієнтаційний сектор:
Степанова Анастасія
Культмасовий сектор:
Спринчак Ірина
Навчальний сектор:
Гаврилюк Вероніка;
Інформаційний сектор:
Цимбалюк Яна;
Спортивний сектор:
Максимов Владислав.
Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 5
Зустріч 5. Зустріч з допоміжним Члени експертної групи;
персоналом, відеоконференція
начальник відділу кадрів
Усата Ганна Сергіївна;
представник керівництва з якості освітньої діяльності
Чорна Наталія Миколаївна;
представник психологічної служби
Штифурак Віра Євгенівна;
Керівник Центру розвитку кар’єри
Говорко Оксана Володимирівна;
відповідальний секретар приймальної комісії Гулівата Інна Олександрівна
Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка Члени експертної групи
до зустрічі 6

16.50-17.30

17.30-18.00
18.00–19.00
08.45-9.00
09.00–9.30
09.30-10.00
10.00-11.00

Зустріч
6з
відеоконференція

роботодавцями, Члени експертної групи;
представники роботодавців, що залучені до
здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП:
Директор
департаменту
міжнародного
співробітництва
та
регіонального
розвитку
Вінницької обласної державної адміністрації –
Мережко Володимир Миколайович;
Директор КП "ВІННИЦЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ
ЦЕНТР ІННОВАЦІЙ» Вінницької міської ради –
Шевчук Володимир Якович;
Власниця мережі супермаркетів «Україночка» Вихристюк Олена Іванівна;
Директор ГО «Центр розвитку и партнерства
«Полонія»» Козирська-Мазур Марія Йосипівна;
Директор ТОВ «Українсько-польське підприємство
«Євромед»» - Микитюк Сергій Іванович;
Фінансовий консультант ТОВ «АВСТРІЯ ДЖУС
Україна» - Антонюк Ірина Анатоліївна.
Підведення підсумків зустрічі 6
Члени експертної групи
Підведення підсумків Дня 1.
Члени експертної групи
День 2 – 6.11.2020
Налаштування on-line роботи експертної
групи та ВТЕІ КНТЕУ
Організаційна зустріч членів експертної
групи
Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП:
(фотозвіт, 3D тур)

Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
Заступник
директора
з
адміністративногосподарської частини
Тудін Олександр Іванович;
завідувач бібліотеки
Прутська Наталія Олексіївна;
керівник відділу технічних засобів навчання
Новицький Руслан Михайлович;
фахівець відділу технічних засобів навчання
Гринько Аліна Віталіївна;
гарант ОП Давидюк Людмила Петрівна.

11.00–11.30
11.30–12.10

12.10-12.40
12.40-13.10

13.10-13.30
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00–17.00

Робоча нарада ЕГ. Підготовка до зустрічі 7
Члени експертної групи
Зустріч 7 з адміністративним персоналом, Члени експертної групи;
начальник навчального відділу
відеоконференція
Слободиська Оксана Арнольдівна;
відділ наукової роботи та міжнародної співпраці
Бондар Сусанна Давидівна;
фахівець І категорії відділу наукової роботи та
міжнародної співпраці (відповідальна за закордонну
практику
та
міжнародне
співробітництво)
Западинська Ірина Георгіївна;
Декан факультету економіки, менеджменту та права
Сікорська Лариса Олегівна
заступник
декана
факультету
економіки,
менеджменту та права
Бондарчук Людмила Володимирівна.
Підведення підсумків зустрічі 7 та Члени експертної групи
підготовка до відкритої зустрічі
Відкрита зустріч, відеоконференція
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітньо-професійного процесу
(крім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО)
Підведення підсумків відкритої зустрічі
Члени експертної групи
Обідня перерва
Підготовка до резервної зустрічі
Члени експертної групи
Резервна зустріч, відеоконференція
Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі та Члени експертної групи
підготовка до фінальної зустрічі
Ознайомлення з інформацією, наданою ЗВО Члени експертної групи;
на запит експертів
Фінальна зустріч, відеоконференція
Члени експертної групи;
Директор Вінницького торговельно-економічного
інституту Київського національного торговельноекономічного університету
Замкова Наталія Леонідівна;
Заступник директора з навчально-методичної роботи
Мартинова Лілія Борисівна;
Заступник директора з навчально-виховної роботи

17.00–18.00
08.45-09.00
09.00-09.30
09.30-10.00
10.00–18.00

Юрчик Ірина Борисівна;
Заступник директора з фінансово-економічних
питань - головний бухгалтер
Откаленко Олена Миколаївна;
Заступник
директора
з
адміністративногосподарської
частини
Тудін Олександр Іванович;
Декан факультету економіки, менеджменту та права
Сікорська Лариса Олегівна;
завідувачка кафедри економіки та міжнародних
відносин
Хачатрян Валентина Валентинівна;
Гарант ОП Давидюк Людмила Петрівна
Підведення підсумків Дня 2.
Члени експертної групи
День 3 – 07.11.2020
Налаштування on-line роботи експертної
групи
Резервна зустріч 2,
Члени експертної групи; особи, додатково запрошені
відеоконференція
на резервну зустріч
Підведення підсумків резервної зустрічі 2
Члени експертної групи
«День суджень» – внутрішня зустріч Члени експертної групи
експертної групи

