
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»  

у Поліському  національному університеті 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у 
Поліському  національному університеті (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (ID програми в ЄДЕБО 
23532), 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 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 – 03/03/2021 

09.30-09.45 Організаційна зустріч експертної 
групи з гарантом 

Члени експертної групи,  

гарант ОП - ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна 
09.45-10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00-10.40 Зустріч 1 із керівництвом ЗВО 

  
Члени експертної групи;  
Ректор університету – СКИДАН Олег Васильович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, соціального та 
гуманітарного розвитку – МАРТИНЧУК Іван Володимирович;    
Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку – 
РОМАНЧУК Людмила Донатівна; 
В. о декана факультету економіки та менеджменту – ОПАЛОВ 
Олександр Анатолійович; 
Гарант освітньої програми – ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна 
Керівник навчально-наукового центру організації освітнього 
процесу – УСЮК Тетяна Вікторівна 

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;  
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають 
за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
Доктор економічних наук, професор, гарант ОПП – ЗІНЧУК 
Тетяна Олексіївна; 
Доктор економічних наук, професор – КУЦМУС Наталія 
Миколаївна; 
Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних 
мов – ХАНТ Галина Олександрівна; 
Доктор економічних наук, професор – ДАНКЕВИЧ Віталій 
Євгенович; 
Кандидат економічних наук, доцент – КОВАЛЬЧУК Олександр 
Дмитрович; 
Кандидат економічних наук, доцент  - ПРОКОПЧУК Оксана 
Андріївна; 
Кандидат економічних наук, доцент – УСЮК Тетяна Вікторівна; 
Кандидат економічних наук, доцент – ПИВОВАР Петро 
Вікторович; 



Кандидат економічних наук, доцент – ГОРБАЧОВА Ірина 
Володимирівна; 
Доктор психологічних наук, професор – ЖУРАВЛЬОВА Лариса 
Петрівна; 
Кандидат юридичних наук, доцент – ЛЯШЕНКО Руслана 
Дмитрівна; 

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; 
1 року навчання –  
БАЛАДИГА Марина Павлівна,  
МАТВЄЄВ Данііл Олександрович; 
2 року навчання –  
БАБЧЕНКО Ольга Олександрівна,  
КОМАРЧУК Юлія Віталіївна,  
ЯЩУК Владислав Юрійович,  
3 року навчання –  
ПОНОМАРЬОВА Карина Андріївна,  
РОЖКОВ Олександр Олександрович,  
МАТЮШЕНКО Діана Олександрівна,  
4 року навчання –  
ШИКИРАВА Карина Олександрівна, 
ІВАНЮК Дарія Ігорівна, 
КОТЕНКО Ольга Миколаївна, 
РЕМІЗОВСЬКА Уляна Іванівна 
 
Студенти (заочна форма навчання) 
ПЕТРИЧУК Оксана Вячеславівна; 
СИТНІЦЬКА Варвара Володимирівна; 
ДУБОВА Анастасія Геннадіївна. 

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

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  



14.00-14.40 Зустріч 4 з представниками 
студентського самоврядування 

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 студентської ради факультету): 
Голова студентської ради університету – ДЕМ’ЯНЧУК Іван 
Володимирович 
Голова профкому студентів – ЛОПАТЮК Олександр 
Валерійович 

 
Студентська рада факультету: 
Голова студентської ради факультету – КОТЕНКО Ольга 
Миколаївна; 
Заступник голови профкому студентів факультету - НЕДІЛЬСЬКА 
Софія Сергіївна; 
Голова студентського наукового гуртка “Student Scientific 
Corporation” – РОЖКОВ Олександр Олександрович 

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Зустріч 5 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку – 
РОМАНЧУК Людмила Донатівна; 
Керівник навчально-наукового центру організації освітнього 
процесу – УСЮК Тетяна Вікторівна; 
Керівник навчально-наукового центру забезпечення якості освіти,  
відповідальна особа за працевлаштування студентів і випускників 
– СТЕПАНЕНКО Наталія Іванівна; 
Начальник відділу кадрів – БЄЛЬЧЄНКО Світлана Віталіївна; 
Керівник навчально-наукового центру дуальної освіти – 
БУГАЙЧУК Віта Віталіївна 
 
Представники міжнародного відділу: 
Начальник відділу міжнародного співробітництва – 
ПОПЛАВСЬКИЙ Павло Генріхович 

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; 
Начальник управління інформаційної діяльності та комунікацій з 



громадськістю Житомирської облдержадміністрації – 
ДЕМБІЦЬКА Ірина Леонідівна; 
Заступник начальника головного управління статистики у 
Житомирській області, д.е.н. – КОБИЛИНСЬКА Тетяна 
Василівна; 
Начальник відділу роздрібного кредитування філії АТ 
«Укрексімбанк» в м. Житомирі - ЛАВРИНЕНКО В’ячеслав 
Миколайович; 
Заступник голови Громадської організації «Агенція «Гудвіл», к.е.н. 
– ЛЕВКІВСЬКА Лариса Миколаївна; 
Доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних 
відносин Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, к.е.н. – ХМАРА Марина Петрівна; 
Генеральний директор іноземного підприємства «Євроголд 
Індестріз Лтд», м. Житомир – ШЕПЕТЬКО Михайло 
Анатолійович; 
Професор кафедри міжнародної торгівлі і маркетингу ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», д.е.н. – ЯЦЕНКО Ольга Миколаївна; 
Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, комунальної 
власності, транспорту, туризму, інвестицій та інформаційної 
роботи Радомишльської міської ради Житомирської області, к.е.н. 
– ЯЦЬКІВСЬКА Олена Миколаївна 

16.40-17.00 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 
День 2 – 04/03/2021 

10.00-11.00 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП (відео звіти) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП - ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна. 

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; 

Ректор університету – СКИДАН Олег Васильович; 
В. о декана факультету економіки та менеджменту – ОПАЛОВ 
Олександр Анатолійович; 
Гарант освітньої програми – ЗІНЧУК Тетяна Олексіївна 
Керівник навчально-наукового центру організації освітнього 
процесу – УСЮК Тетяна Вікторівна 

День 3 –05.03.2021 
09.00-18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Члени експертної групи 

 


