
ПРОГРАМА
дистанційної роботи експертної групи із використанням технічних
засобів відеозв’язку під час проведення акредитаційної експертизи

(програма онлайн-візиту)

1. Призначення та статус цієї програми

Ця  програма  є  документом,  що  фіксує  спільний  погоджений  план
роботи  експертної  групи  в Київському  національному  торговельно-
економічному університет (далі – КНТЕУ) під час проведення акредитаційної
експертизи  освітньо-професійної  програми,  а  також  умови  її  роботи.
Дотримання цієї програми є обов’язковим як для КНТЕУ, так і для експертної
групи.  Будь-які  подальші  зміни  цієї  програми  можливі  лише  за  згодою  як
експертної групи, так і КНТЕУ.

Узгоджена програма онлайн-візиту 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.  Виїзна частина акредитаційної експертизи в КНТЕУ здійснюється
шляхом онлайн-візиту експертної групи. 

2.2. КНТЕУ забезпечує доступ гаранта, учасників фокус-груп та інших
зацікавлених осіб до мережі Інтернет із використанням бездротової технології
Wi-Fi.  У  виняткових  випадках  доступ  до  мережі  Інтернет  може  бути
забезпечений в інший спосіб.

2.3. КНТЕУ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн-
візиту для кожної зустрічі, у погоджений час.

Зустрічі, включені до розкладу онлайн-візиту, є закритими. На них не
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.

2.4. У розкладі онлайн-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  КНТЕУ  у  розумні  строки;  КНТЕУ  має
вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній
зустрічі. 

2.5.  У  розкладу  онлайн-візиту  передбачено  відкриту  зустріч.  КНТЕУ
зобов’язаний  завчасно  повідомити  усіх  учасників  освітнього  процесу  за
відповідною  освітньою  програмою  про  дату,  часу  і  місце  проведення  такої
зустрічі.

2.6. КНТЕУ надає скан-копії документів та іншої інформації, необхідної
для проведення акредитаційної експертизи КНТЕУ, на запит експертної групи.

2.7.  Контактною  особою  від  КНТЕУ  з  усіх  питань,  пов’язаних  з
акредитацією  освітньою  програми,  є  гарант  освітньої  програми,  вказаний  у
відомостях про самооцінювання.



3. Розклад роботи експертної групи

Час Відеоконференція або
інші активності

Учасники

День 1 – 18 жовтня 2021 року
09.00-
09.40

Відеоконференція 1 з 
менеджментом КНТЕУ

Члени експертної групи; 
Овдієнко Ірина Михайлівна, гарант ОП, 
Мазаракі Анатолій Антонович, ректор КНТЕУ,
Притульська  Наталія  Володимирівна,  перший
проректор з науково-педагогічної роботи,
Мельниченко Світлана Володимирівна, проректор
з наукової роботи,
Сай Валерій Миколайович,  проректор з науково-
педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, 
Міняйло  Олександр  Іванович,  декан  факультету
економіки, менеджменту та психології,
Миронець  Сергій  Миколайович,  завідувач
кафедри психології;

09.40-
10.00

Підведення підсумків зустрічі 
1 і підготовка до зустрічі 2

Члени експертної групи

10.00-
10.40

Відеоконференція  2  з
гарантом ОП

Члени експертної групи; 
Овдієнко Ірина Михайлівна, гарант ОП  

10.40-
11.00

Підведення підсумків зустрічі 
2 і підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

11.00-
11.40

Відеоконференція 3 зі 
співробітниками інших 
підрозділів

Члени експертної групи;
Овдієнко Ірина Михайлівна, гарант ОП,
Назаренко Оксана Григорівна,  директор Центру
розвитку кар’єри,
Пасічнюк Ольга  Петрівна,  директор  Центру
педагогічних та психологічних досліджень
Дупляк  Тетяна  Петрівна,  директор  Центру
Європейської освіти
Бай  Сергій  Іванович,  Голова  профспілки
працівників та студентів університету;

11.40-
12.00

Підведення підсумків зустрічі 
3 і підготовка до зустрічі 4

Члени експертної групи

12.00-
12.40

Відеоконференція 4 зі 
співробітниками інших 
підрозділів

Члени експертної групи;
Морозова  Тетяна  Миколаївна,  заступник
завідувача бібліотеки,
Божко  Тетяна  Василівна,  начальник
Навчально-методичного відділу,
Мельниченко Світлана Володимирівна, проректор
з  наукової  роботи,  (координатор  з  питань
академічної доброчесності)
Камінський  Сергій  Іванович,  начальник
навчального відділу;

12.40-
13.00

Підведення підсумків зустрічі 
4 і підготовка до зустрічі 5

13.00-
14.00

Обідня перерва Члени експертної групи

14.00-
14.40

Відеоконференція 5 із 
представниками 
студентського 

Члени експертної групи;
Белінський Максим, голова РСС КНТЕУ,
Наложитова Надія, в.о. голови РСС факультету



самоврядування економіки, менеджменту та психології,
Мальований  Дмитро,   заступник  голови  РСС
КНТЕУ,
Гарбар  Антон,  заступник  по  роботі  з
громадськістю,
Марняло Анастасія, представник РСС ФЕМП;

14.40-
15.00

Підведення підсумків зустрічі 
5 

Члени експертної групи

15.00-
15.40

Відкрита 
відеоконференція

Члени експертної групи, 
учасники відкритої конференції

15.40-
18.00

Робота з документами Члени експертної групи

День 2 – 19 жовтня 2021 року
09.00–
9.40 

Огляд  матеріально-технічної
бази, що використовується під
час  реалізації  ОП,  та
гуртожитку  (фотозвіт,
відеозвіт або відео трансляція
(за пропозицією ЗВО))

Члени експертної групи;
Овдієнко Ірина Михайлівна, гарант ОП, 
Миронець  Сергій  Миколайович,  завідувач
кафедри психології,
Божко  Тетяна  Василівна,  Начальник
навчально-методичного відділу; 
Представники  Ради  студентського
самоврядування;

9.40–
10.00

Підсумки огляду.
Підготовка до зустрічі 6

Члени експертної групи

10.00–
10.40

Відеоконференція  6  з
академічним персоналом

Члени експертної групи;
Овдієнко Ірина Михайлівна,  гарант ОП, кандидат
психологічних  наук,  доцент  кафедри
психології
Миронець  Сергій  Миколайович,  завідувач
кафедри  психології,  доктор  психологічних
наук, професор кафедри 
Корольчук  Микола  Степанович,  доктор
психологічних  наук,  професор  кафедри
психології,
Юник  Іван  Дмитрович,  кандидат  педагогічних
наук, доцент кафедри психології,
Мостова  Ірина  Валентинівна,  кандидат
психологічних  наук,  доцент  кафедри
психології,
Кравченко  Алла  Анатоліївна,  доктор
філософських  наук,  професор,  завідувач
кафедри філософії, політології та соціології,
Лебедєва  Лариса  Валеріанівна,  кандидат
економічних  наук,  доцент,  доцент  кафедри
економічної теорії та конкурентної політики; 

10.40–
11.00

Підведення підсумків зустрічі 
6. Підготовка до зустрічі 7.

Члени експертної групи

11.00–
12.00

Відеоконференція 7 зі 
здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи;
Наложитова  Надія  (група  4-6);  Козловець  Ольга
(група  4-5);  Ємець  Дар’я  (група  4-5);  Якушенко
Таліна  (група  4-5);  Чайковська  Юлія  (група  4-6);
Гребенькова  Наталія  (група  4-6);  Безрадна  Анна
(група 4-10 з); Скопіч Марина (група 8 с);  

12.00-
12.20

Підведення підсумків зустрічі 
7. Підготовка до зустрічі 8

Члени експертної групи



12.20-
13.00

Відеоконференція 8 із 
роботодавцями

Члени експертної групи;
Карамушка  Людмила  Миколаївна,  дійсний

член  НАПН  України,  доктор  психологічних
наук,  професор,  заступник  директора
Інституту  психології  імені  Г.С. Костюка
НАПН  України  з  науково-організаційної
роботи  та  міжнародних  наукових  зв’язків,
Президент Української  Асоціації
організаційних  психологів  та  психологів
праці (УАОППП);

Кокун  Олег  Матвійович,  Заступник  директора
Інституту  психології  імені  Г.С. Костюка  НАПН
України  з  науково-інноваційної  роботи,  Член
кореспондент  НАПН  України,  доктор
психологічних наук, професор – представник
стейкхолдера,

 Осьодло Василь Ілліч,  Начальник гуманітарного
інституту  Національної  академії  оборони  України
імені  Івана  Черняховського,  доктор
психологічних  наук,  професор,  Заслужений
працівник освіти України, лауреат Державної
премії  України  в  галузі  науки  і  техніки,
рецензент ОП 053 «Психологія»,

Гординя  Наталія  Дмитрівна,  Заступник
директора  закладу  післядипломної  освіти
«Центр  Регіональний  центр  підвищення
кваліфікації», кандидат психологічних наук –
представник стейкхолдера,

Пасічнюк  Ольга  Петрівна,  директор  Центру
педагогічних  та  психологічних  досліджень
Університету;

13.00
13.20

Підведення підсумків зустрічі 
8.

13.20-
14.20

Обідня перерва

14.20-
15.00

Резервна відеоконференція Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на резервну зустріч.

15.00--
15.20

Підведення підсумків резервної 
відеконференції та підготовка до 
фінальної зустрічі

Члени експертної групи

15.20-
16.00

Фінальна 
відеоконференція

Члени експертної групи,
Овдієнко Ірина Михайлівна, гарант ОП,
Миронець  Сергій  Миколайович,  завідувач
кафедри психології,
Міняйло  Олександр  Іванович,  декан  факультету
економіки, менеджменту та психології,
представники адміністрації університету

16.00-
18.00

Робота з документами

День 3 – 20 жовтня 2021 року
09.00–
18.00 

«День  суджень»  –  внутрішня
зустріч  експертної  групи
(платформа Zoom)

Члени експертної групи


