ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи
освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» зі спеціальності
051 «Економіка» галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки на другому
(магістерському) рівні вищої освіти у Національній металургійній академії України
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи
експертної групи у
Національній металургійній академії України (далі – ЗВО)
під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародна
економіка» (ID програми в ЄДЕБО 28282), 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-професійної програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях
про самооцінювання.
2.8. Акредитаційна експертиза проводиться у віддаленому (дистанційному)
форматі.

Час
09.00–09.20
09.20 –9.30
9.30-10.00
10.00–10.30
10.30-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

2. Розклад роботи експертної групи
Зустріч або інші активності
Учасники
День 1 – (29.10.2020)
Організаційна зустріч членів експертної
Члени експертної групи.
групи
Пробна відеоконференція
Члени експертної групи;
гарант ОП ( Тарасевич Віктор Миколайович)
Організаційна зустріч з гарантом Члени
ОП. Відеоконференція
експертної групи;ZOOM із записом
гарант ОП (Тарасевич Віктор Миколайович)
Члени експертної групи
Підготовка до зустрічі 1.
Відеоконференція ZOOM
Зустріч 1 з керівником та
Члени експертної групи;
Керівник ЗВО (Величко Олександр Григорович);
менеджментом НМетАУ.
Проректор з науково-педагогічної роботи
Відеоконференція ZOOM із записом.
(Шатоха Володимир Іванович);
Декан факультету економіки і менеджменту (Ковальчук
Костянтин Федорович);
Гарант ОП (Тарасевич Віктор Миколайович)
Підведення підсумків зустрічі 1 і
підготовка до зустрічі 2.
Відеоконференція ZOOM
Зустріч 2 з науково-педагогічними
працівниками. Відеоконференція ZOOM
із записом

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Гарант ОП (Тарасевич Віктор Миколайович);
Науково-педагогічні працівники, що
безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а
також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб)
1. Завгородня Олена Олександрівна, заступник гаранта ОП,
викладач на ОП;
2. Ткаченко Наталя Іллівна, вчений секретар ГЗ ОП,
викладач на ОП;
3. Білоцерківець Володимир Вікторович, член ГЗ ОП,
викладач на ОП;
4. Лебедєва Валентина Костянтинівна, член ГЗ ОП,
викладач на ОП;
5. Летуча Олександра Володимирівна, член ГЗ ОП,
викладач;
6. Бандоріна Лілія Миколаївна, викладач на ОП;
7. Сокольська Рената Борисівна, викладач на ОП;
8. Ігнашкіна Тетяна Борисівна, викладач на вибірковій

12.00-12.30
12.30-13.30
13.30-14.00

14.00-14.30
14.30-15.00

15.00-15.30
15.30-16.00

складовій ОП
Члени експертної групи

Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3.
Відеоконференція ZOOM.
Обідня перерва
Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи
за ОП. Відеоконференція ZOOM із
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП
1. Варшавська (Кохан) Анастасія Юріївна, ст. ІІ курсу
записом
(очн.), гр. ЕК02-15М;
2. Бабуцький Ігор Вітальович, ст. ІІ курсу (заочн.), гр.
ЕК902-14М;
3. Науменко Богдан Юрійович, ст. ІІ курсу (заочн.), гр.
ЕК902-14М;
4. Корсунська Ольга Сергіївна, ст. І курсу (заочн.),
гр. ЕК902-15М;
5. Литвиненко Яна Ярославівна, ст. І курсу (заочн.),
гр. ЕК902-15М
Підведення підсумків зустрічі 3 та
Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 4.
Відеоконференція ZOOM.
Члени експертної групи;
Зустріч 4 з представниками
Представники студентського самоврядування (2-3 особи
студентського самоврядування.
від органу студентського самоврядування ЗВО
Відеоконференція ZOOM із записом
Матвійчук Анастасія Володимирівна, ст. ІІІ курсу (очн.),
гр. ОА01-18;
Хобот Анна Петрівна, ст. ІV курсу (очн.), гр. ЕП01-17
Підведення підсумків зустрічі 4 і
Члени експертної групи
підготовка до
зустрічі 5. Відеоконференція ZOOM.
Зустріч 5 з роботодавцями.
Члени експертної групи;
Відеоконференція ZOOM із записом
Представники роботодавців, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП:
Самойленко Євген Георгійович, член ГЗ ОП, директор ПП
«Дніпро-Інтерсталь»;
Лагутенко Світлана Борисівна, Дніпропетровська обласна
державна адміністрація, начальник управління з питань
інвестиційної діяльності та дерегуляції бізнесу департаменту
економічного розвитку;
Верещак Віктор Іванович, директор ТОВ Науково-

виробнича фірма «Кош»
16.00-16.30
16.30-17.00

17.00-17.30
09.00–09.30

09.30–10.30

10.30–11.00

11.00–11.30

Підведення підсумків зустрічі 5 і
підготовка до зустрічі 6.
Відеоконференція ZOOM
Відкрита зустріч. Відеоконференція
ZOOM із записом.

Члени експертної групи;
Члени експертної групи;
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта
ОП та представників адміністрації НМетАУ)
Члени експертної групи

Підведення підсумків відкритої зустрічі.
Відеоконференція ZOOM
День 2 – (30.10.2020)
Зустріч членів експертної групи,
Члени експертної групи
обговорення організаційних питань.
Відеоконференція ZOOM.
Огляд матеріально-технічної бази, що
Члени експертної групи;
гарант ОП: Тарасевич Віктор Миколайович ;
використовується під час реалізації ОП
проректор з адміністративно-господарської роботи
Ребрін Василь Васильович;
Проректор з питань економіки та розвитку
Вулих Анатолій Юрійович.
Підведення підсумків огляду
Члени експертної групи
матеріально-технічної бази.
Підготовка до зустрічі 6.
Відеоконференція ZOOM
Члени експертної групи;
Зустріч 6 із адміністративним
персоналом. Відеоконференція ZOOM із Керівник відділу якості освітньої діяльності (Ясев Олександр
Георгійович);
записом.
Члени Ради з забезпечення якості освітньої діяльності і
підготовки фахівців:
Заступник голови постійно діючої комісії Вченої Ради
НМетАУ з моніторингу якості освітньої діяльності, Голова
секції організації освітнього процесу Ради з забезпечення
якості освітньої діяльності і підготовки фахівців (Потап
Олег Юхимович);
Начальник навчального відділу (Пульпінський Володимир
Борисович);
Декан заочного факультету (Чистяков Володимир
Григорович);
Директор центру розвитку кар’єри (Ашкелянець Антон
Володимирович);

11.30-12.00
12.00-13.00

13.00-14.00
14.00–15.00
15.00–15.15
15.20-15.50

16.00 – 18.00

09.00–18.00

Підведення підсумків зустрічі 6.
Відеоконференція ZOOM
Робота з документами.
Підготовка до резервної зустрічі.
Відеоконференція ZOOM
Обідня перерва
Резервна зустріч.
Відеоконференція ZOOM із записом.
Підведення підсумків резервної
зустрічі та підготовка до фінальної
зустрічі. Відеоконференція ZOOM
Фінальна зустріч. Відеоконференція
ZOOM із записом.

Директор регіонального центру освіти інвалідів (Гришина
Ольга Миколаївна).
Члени експертної групи
Члени експертної групи;

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи

Члени експертної групи;
Керівник ЗВО (Величко Олександр Григорович);
Проректор з науково-педагогічної роботи
(Шатоха Володимир Іванович);
Декан факультету економіки і менеджменту (Ковальчук
Костянтин Федорович);
Гарант ОП (Тарасевич Віктор Миколайович)
Підведення підсумків 1 та 2 днів. Робота з Члени експертної групи
документами. Відеоконференція ZOOM.
День 3 – (31.10.2020)
«День суджень» – внутрішня зустріч
Члени експертної групи
експертної групи. Робота з документами.
Відеоконференція ZOOM

