
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійних програм «Міжнародні економічні відносини» та 
«Міжнародний бізнес» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини»  
в Національному авіаційному університеті 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у Національному авіаційному університеті (далі – ЗВО) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітніх програм «Міжнародні економічні відносини» (ID 
програми в ЄДЕБО 21325) і «Міжнародний бізнес» (ID програми в ЄДЕБО 21326) , 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 – 15/04/2021 

 
09.30-09.45 Організаційна зустріч експертної 

групи з гарантами 
Члени експертної групи; 
гаранти ОП – Ричка Марина Анатоліївна (ОП «Міжнародні 
економічні відносини»), Сидоренко Катерина Вікторівна (ОП 
«Міжнародний бізнес») 

09.45-10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00-10.40 Зустріч 1 із керівництвом ЗВО 

  
Члени експертної групи;  
гаранти ОП – Ричка Марина Анатоліївна, Сидоренко 
Катерина Вікторівна; 
перший проректор Хращевський Рімвідас Вілімович;  
проректор з міжнародного співробітництва і освіти Зарубінська 
Ірина Борисівна; 
декан факультету міжнародних відносин Волошин Юрій 
Олексійович, завідувач кафедри міжнародних економічних 
відносин і бізнесу Степанов Олександр Петрович. 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 Зустріч 2 з викладацьким складом Члени експертної групи;  
гаранти ОП – Ричка Марина Анатоліївна, Сидоренко 
Катерина Вікторівна; 
науково-педагогічні працівники кафедри МЕВ і бізнесу, що 
безпосередньо відповідають за зміст ОП «Міжнародні 
економічні відносини» і ОП «Міжнародний бізнес»:  
Біла Світлана Олексіївна,  
Набок Інна Іванівна,  
Панікар Герман Юрійович,  
Прокоп’єва Аліна Анатоліївна,  
Побоченко Леся Миколаївна,  
Пічкурова Зоя Володимирівна,  
Степанов Олександр Петрович,  
Шевченко Ірина Вікторівна (кафедра вищої математики); 
ОП «Міжнародні економічні відносини»:  
Мельник Євген Юрійович (кафедра іноземних мов); 
ОП «Міжнародний бізнес» (Татаренко Наталія Олексіївна). 



12.00-12.10 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.10-12.50 Зустріч 3 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
проректор з навчальної роботи Полухін Анатолій Васильович; 
начальник відділу моніторингу якості вищої освіти Гізун Андрій 
Іванович;  
в.о. проректора з наукової роботи Радченко Олександр 
Віталійович, помічник ректора з наукової роботи Романенко 
Євген Олександрович; 
начальник навчально-методичного відділу Голубничий Олексій 
Георгійович; 
начальник відділу кадрів  Любченко Ірина Георгіївна; 
начальник навчального відділу Слободян Олександр 
Петрович; 
директор Центру дистанційної освіти Блідар Анна Ігорівна;  
заступник директора Інституту інноваційних освітніх технологій 
Гнатюк Віктор Олександрович.  

12.50-13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва  
14.00-15.00 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти 
Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП «Міжнародні 
економічні відносини»: 
Левченко Артем Олександрович (1-й курс),  
Цвень Анастасія Олександрівна(2-й курс); 
Шваб Валерія Романівна(2-й курс); 
Нефьодова Карина Валеріївна (заочниця, 2-й курс); 
Отрошенко Дарина Миколаївна(3-й курс),  
Паньків Надія Романівна (3-й курс); 
Ващенко Алла Володимирівна (4-й курс); 
Кравчук Софія Петрівна (4-й курс);  
Симоненко Тетяна Романівна(4-й курс); 
Аль Каутсар Алан Маулана (іноземний студент, 4-й курс); 
ОП «Міжнародний бізнес»: 
Бутко Валерія Тарасівна (2-й курс); 
Тарараха Миколай Олександрович(2-й курс); 
Тараненко Костянтин Олегович (3-й курс);  
Мисливець Владислава Олександрівна(4-й курс); 



Плахтій Валерія Максимівна(4-й курс); 
Плахтій Владислава Максимівна(4-й курс); 
Сікорська Ірина Валеріївна(4-й курс); 
Янченкова Катерина Ігорівна (4-й курс). 

15.00-15.10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 
 

Члени експертної групи 

15.10-15.50 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентської ради НАУ: Падєрін Володимир 
Олександрович (голова), Шевченко Ігор Вікторович (член);  
представники студентської ради Факультету міжнародних 
відносин: Патланенко Богдан Юрійович (голова), Вакуленко 
Анастасія Олександрівна, Кузьменко Андрій Володимирович 
(члени). 

15.50-16.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.00-17.00 Зустріч 6 із роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців:  
 
Бондюк Олександр Миколайович (директор, ТОВ «Агрофірма 
«АГРОМАК»),  
Буковинський Олександр Володимирович (виконавчий 
директор, Лізингова компанія ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ»),  
Гьокхан Демир (співзасновник, Українсько-турецький 
культурний центр «Сяйво», відповідальний за поглиблення 
міжнародних економічних, наукових і культурних зв’язків), 
Ткаченко Олена Володимирівна (керівник відділу продажу, 
ТОВ «Консалтингова компанія "СІДКОН"»),  
Яремович Петро Петрович (директор, ТОВ «Торговий Дім 
«ГЕКСА-Україна», к.е.н., доцент кафедри економіки та 
менеджменту Університету сучасних знань); 
 
випускники (і одночасно роботодавці): 
 
Козаченко Руслана Петрівна (керівник відділу трейдингу, 
міжнародна компанія «Кернел», к.е.н.),  
Корольова Альона Сергіївна (менеджер зі збуту електроенергії, 
ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ»),  



Корява Діана Сергіївна (помічник аудитора, ТОВ «БДО»), 
Ноздратенко Дмитро Сергійович (директор, ФОП Ноздратенко 
Д.О.),  
Подолинна Ірина Ігорівна (менеджер фінансового відділу, ТОВ 
«Тераса» (мережа IL Molino)),  
Титаренко Дмитро Сергійович (начальник управління 
логістики, відповідальна особа за закупівлі, ДП «Антонов»),  

17.00-17.15 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 
День 2 – 16/04/2021 

 

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

Члени експертної групи; 
гаранти ОП – Ричка Марина Анатоліївна, Сидоренко 
Катерина Вікторівна 

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 гарантів 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 проректор з інноваційного навчання та інформатизації Борсук 

Павло Сергійович;  
проректор з навчальної роботи Полухін Анатолій Васильович; 
гаранти ОП – Ричка Марина Анатоліївна, Сидоренко 
Катерина Вікторівна 

День 3 –17.04.2021 
 

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

Члени експертної групи 

 


