
 

 

 

ПРОГРАМА 

 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньо -

наукової програми  “Міжнародні економічні відносини” третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти (доктор філософії) за спеціальністю 292 “Міжнародні економічні 

відносини” (ID у ЄДЕБО 39537) за справою № 925/АС-21  

в Маріупольському державному університеті Міністерства освіти і науки України у строк 

із 12 травня по 14 травня 2021 року (з використанням відеозв’язку програми Zoom) 

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

№ 960-Е від 27 квітня 2021 року) 

 

 1. Призначення та статус цієї програми  
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 

у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-

наукової програми (далі – ОНП), а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної групи (далі – ЕГ). Будь-які подальші зміни цієї 
програми можливі лише за згодою як ЕГ, так і ЗВО.  

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Усі зустрічі проводяться у форматі 

відеоконференцій із використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма 
відеоконференцій фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти та є частиною матеріалів акредитаційної справи.  

 

2. Загальні умови роботи експертної групи  
Внутрішні зустрічі ЕГ є закритими; крім випадків, коли це погоджено ЕГ, на ній не можуть 

бути присутні працівники ЗВО та інші особи.  
ЗВО забезпечує присутність осіб в онлайн-конференції на базі програми Zoom, визначених 

у розкладі роботи для кожної зустрічі, у погоджений час. ЗВО забезпечує інформаційну і технічну 
підтримку онлайн-конференцій на базі програми Zoom для осіб, яких включено до розкладу 
роботи.  

Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу.  
У розкладі передбачено резервну зустріч, на яку ЕГ може запросити будь-яких осіб, якщо 

проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. ЕГ 
повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити 

участь відповідної особи у резервній зустрічі.  
У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити всіх 

учасників освітньо-наукового процесу за відповідною ОНП про дату, час і порядок участі в 
онлайн-конференції.  

ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит ЕГ.  

Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньо-наукової 
програми, є гарант ОНП, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

Акредитаційна експертиза ОНП “Міжнародні економічні відносини” в Маріупольському 

державному університеті  Міністерства освіти і науки України проводиться з використанням 

технічних засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. Організатором онлайн-

конференції є один із членів ЕГ. 

 

 



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 (12 травня 2021 року) 

08.45 – 09.00  Організаційна нарада експертної групи  Члени експертної групи:  

Данкевич Віталій Євгенович, 
Опалько Вікторія Вікторівна, 
Коняєва Єлизавета Григорівна. 

09.00 – 09.30  Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи, гарант 
ОНП Булатова Олена Валеріївна 

09.30 – 09.45  Підготовка до зустрічі 1  Члени експертної групи.  

09.45 – 10.15  Зустріч 1 із керівником та менеджментом 
ЗВО  

Члени експертної групи;  
Ректор Трофименко Микола 
Валерійович; 

Гарант ОНП Булатова Олена 
Валеріївна 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи Марена Тетяна Василівна 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи (міжнародні зв’язки) 
Павленко Олена Георгіївна 
Декан економіко-правового 

факультету Толпежніков Роман 
Олексійович 
Завідувач кафедри економіки та 
міжнародних економічних 

відносин Чентуков Юрій Ілліч 
Завідувач відділу аспірантури 
Чередніченко Інна Віталіївна 

10.15 – 10.30  Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до ознайомлення із 
матеріально- технічною базою  

Члени експертної групи  

10.30 – 11.30  Ознайомлення із матеріально-технічною 

базою, що використовується під час 
реалізації ОНП  

Члени експертної групи;  

Декан економіко-правового 
факультету Толпежніков Роман 
Олексійович 
Заступник декана Тихомирова 

Галина Євгенівна 
Начальник відділу технічних 
засобів навчання Чураєв Андрій 
Сергійович 

Завідувач навчальної лабораторії з 
розвитку дистанційного навчання 
та АСУ Дружко Дар’я 
Олександрівна 

Директор наукової бібліотеки 
Шакула Алла Павлівна 

11.30 – 11.45  Підведення підсумків та і обговорення 
результатів огляду матеріально-технічної  
бази. Підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи  



11.45 – 12.45  Зустріч 2 з академічним персоналом  Члени експертної групи;  
Науково-педагогічні працівники, 
які безпосередньо відповідають за 

зміст ОНП, а також викладають на 
цій програмі:  
1 Задорожна-Княгницька Леніна 
Вікторівна 

2 Павленко Олена Георгіївна 
3 Толпежніков Роман Олексійович 
4 Омельченко Володимир Якович 
5 Шабельник Тетяна 

Володимирівна 
6 Захарова Ольга Володимирівна 

12.45 – 13.00  Підведення підсумків зустрічі 2, 
підготовка до зустрічі 3  

Члени експертної групи.  

13.00 – 14.00  Обідня перерва  

14.00– 14.15  Підготовка до зустрічі 3, налаштування 
з’єднання  

Члени експертної групи.  

14.15 – 15.15  Зустріч 3 із адміністративним 
персоналом і представниками 
допоміжних підрозділів 

Члени експертної групи;  
Проректор з науково-педагогічної 
роботи, вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради 
Марена Тетяна Василівна  
Декан економіко-правового 
факультету Толпежніков Роман 

Олексійович 
Завідувач відділу аспірантури 
Чередніченко Інна Віталіївна 
Начальник відділу кадрів 

Благініна Ольга Сергіївна   
Начальник відділу міжнародних 
зв’язків Шевченко Лідія Андріївна 
Начальник навчального відділу 

Зіміна Марія Василівна 
Завідувач навчальної лабораторії 
із забезпечення якості освіти 
Ізотова Юлія Олександрівна 

Головний бухгалтер Дощік 
Анжеліка Миколаївна 

15.15 – 15.30  Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4  

Члени експертної групи.  

15.30 – 16.00  Зустріч 4 з роботодавцями  Члени експертної групи;  
Представники роботодавців, 
зокрема ті , що залучені до 

здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості 
ОНП:  
1. Орєхова Тетяна Вікторівна 

(декан економічного факультету 
Донецького національного 



університету імені Василя Стуса 
(м. Вінниця), д.е.н., професор) 
2. Борзенко Олена Олександрівна 

(завідувач сектором міжнародних 
фінансових досліджень ДУ 
«Інститут економіки та 
прогнозування» НАН України, 

д.е.н., професор) 
3. Резнікова Наталя 
Володимирівна (професор кафедри 
світового господарства і 

міжнародних економічних 
відносин Інституту міжнародних 
відносин Київського 
національного університету імені 

Тараса Шевченка, д.е.н., 
професор) 
4. Панченко Володимир 
Григорович (директор 

аналітичного центру економіко-
правових досліджень і 
прогнозування Федерації 
роботодавців, д.е.н.) 

5. Трифонов Микола Георгійович 
(начальник відділу інвестицій та 
управління проєктами 
Маріупольської міської ради) 

16.00 – 16.15  Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи.  

16.15 – 16.45  Відкрита зустріч  Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього 
процесу (крім гаранта ОНП і 
представників адміністрації).  

16.45 – 17.00  Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи.  

17.00 – 18.00  Підведення підсумків першого дня 
дистанційного візиту.  

Члени експертної групи  

День 2 (13 травня 2021 року) 

09.00 – 09.30  Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 
підготовка до зустрічі 5  

Члени експертної групи  

9.30 – 10.30  Зустріч 5 з представниками Ради 
молодих вчених  

 

Члени експертної групи;  
Представники Ради молодих 

вчених, зокрема які відповідають 
за участь здобувачів у внутрішній 
системі забезпечення якості 
освіти:  

1. Кудлай В’ячеслав Олегович 
2. Свєтлакова Марія 
Андріївна 
3. Сенатосенко Вікторія 

Олександрівна 
4. Андрющук Ганну Олексіївну  



10.30 – 10.45  Підведення підсумків зустрічі 5 та 
підготовка до зустрічі 6  

Члени експертної групи.  

10.45 – 11.45  Зустріч 6 зі здобувачами вищої освіти  Члени експертної групи;  
Здобувачі вищої освіти , які 

навчаються на ОНП (по 1-2 
здобувачі ОНП з кожного року 
навчання):  
1. Зайковський Олег Сергійович 

(аспірант заочної форми навчання, 
4 курс) 
2. Карпенко Олександр Іванович 
(аспірант заочної форми навчання, 

3 курс) 
3. Федоров Едуард Володимирович 
(аспірант заочної форми навчання, 
3 курс) 

11.45 – 12.00  Підведення підсумків зустрічі 6. 
Підготовка до зустрічі 7  

Члени експертної групи.  

12.00 – 12.40  Зустріч 7 із науковими керівниками 

здобувачів  

Члени експертної групи;  

Наукові керівники здобувачів:  
1 Булатова Олена Валеріївна, 
д.е.н., професор 
2 Балабаниць Анжеліка 

Володимирівна, д.е.н., професор 
12.40 – 13.00  Підведення підсумків зустрічі 7  Члени експертної групи.  

13.00 – 14.00  Обідня перерва  

14.00 – 14.30  Підготовка до резервної зустрічі  Члени експертної групи  

14.30 – 15.00  Резервна зустріч / ознайомлення з 
документацією  

Члени експертної групи;  
особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч.  
15.00 – 15.15  Підведення підсумків резервної зустрічі. 

Підготовка до фінальної зустрічі  

Члени експертної групи.  

15.15-15.45  Фінальна зустріч  Члени експертної групи;  
Ректор Трофименко Микола 
Валерійович 
Гарант ОНП Булатова Олена 

Валеріївна 
Проректор з науково-педагогічної 
роботи Марена Тетяна Василівна 
Декан економіко-правового 

факультету Толпежніков Роман 
Олексійович 
Завідувач кафедри економіки та 
міжнародних економічних 

відносин Чентуков Юрій Ілліч 
Завідувач відділу аспірантури 
Чередніченко Інна Віталіївна 

15.45-16.00  Підведення підсумків фінальної зустрічі 
Обговорення рекомендацій.  

Члени експертної групи 

16.00 – 18.00  Ознайомлення з документацією, що була 
надана за попереднім запитом  

Члени експертної групи  



Підведення підсумків другого дня візиту  

День 3 (14 травня 2021 року) 

09.00–18.00  «День суджень» – внутрішня зустріч  
експертної групи  

Члени експертної групи.  

 

Керівник експертної групи Данкевич Віталій Євгенович, 

Гарант ОНП Булатова Олена Валеріївна 


