ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за
акредитаційною справою 56/АС-22
(наказ про призначення експертної групи № 74-Е від 04 лютого 2022 р.)
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під
час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю “075 Маркетинг” освітньої програми (далі –
ОП) «Маркетинг» (ID у ЄДЕБО – 27298) у віддаленому (дистанційному) режимі у закладі вищої освіти
Національний університет «Києво-Могилянська академія» (далі – ЗВО), 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 проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному)
режимі 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 надає технічну підтримку для необхідного налаштування та підключення до
відеозустрічей комп’ютерів (мобільних пристроїв) всіх учасників акредитаційної експертизи.
2.2. Внутрішні 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 розкладі виїзду для кожної зустрічі, у
погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи,
які не запрошені на неї відповідно до розкладу. Спостерігач від Національного агентства може
доєднатися до всіх зустрічей при необхідності.
2.4. У розкладі роботи експертної групи 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 розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту зустріч. ЗВО публікує в себе на
сайті та інших інформаційних майданчиках інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною
групою, зазначаючи лінк на таку зустріч із вказанням дати, часу та мету такої зустрічі для всіх бажаючих
приєднатися.
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 на платформі для відеоконференцій Zoom.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 (17 лютого 2022 р.)
08:30-08:45 Організаційна
гарантом ОП

зустріч

з

08:45-09:00 Підготовка до зустрічі 1
09:00-09:40 Зустріч 1 із керівником
менеджментом ЗВО

та

●
●

Члени експертної групи;
гарант ОП - Пічик Катерина Валеріївна

●

Члени експертної групи

● Члени експертної групи;
● в.о. президента – Азаров Денис Сергійович;
● віце-президент з наукової роботи та
інформатизації
–
Ярошенко
Тетяна
Олександрівна;
● віце-президент з науково-педагогічної роботи
(навчальна робота) – Ожоган Василь Михайловч
● декан факультету економічних наук –
Глущенко Світлана Василівна;
● гарант ОП - Пічик Катерина Валеріївна

09:40-10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і
підготовка до зустрічі 2

●

10:00-11:00 Зустріч 2
персоналом

● Члени експертної групи;
● гарант ОП - Пічик Катерина Валеріївна;
● науково-педагогічні
працівники,
які
відповідають за зміст ОП та безпосередньо
викладають на ОП (4-5 осіб, зокрема 1 особа, яка
викладає вибіркову освітню компоненту):
1. Гриджук Ірина Анатоліївна;
2. Воропай Ольга Костянтинівна;
3. Ковшова Ірина Олегівна;
4. Гавриленко Тетяна Володимирівна;
5. Чала Ніна Дмитрівна.
6. Романченко Наталія Володимирівна.

з

академічним

11:00-11:30 Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3

●

11:30-12:30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої
освіти

●
●

Члени експертної групи

Члени експертної групи

Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на
різних курсах ОП (7-9 осіб):
● Бондарчук Марина Олександрівна (1 курс);
● Добринчук Анастасія Вікторівна (1 курс);
● Мазур Світлана Джузеппівна (2 курс);
● Тромса Валерія Олександрівна (2 курс);
● Ленга Марина Анатоліївна (3 курс);
● Мазуркевич Олександра Володимирівна (4
курс);
Козак Анна Олегівна (4 курс).

12:30-13:00 Підведення підсумків зустрічі 3

●

Члени експертної групи

14:00-14:30 Підготовка до зустрічі 4

●

Члени експертної групи

14:30-15:15

●
●

Члени експертної групи;
представники студентського самоврядування

13:00-14:00 Обідня перерва

Зустріч 4 з представниками
студентського самоврядування

(1–2
особи
від
органів
студентського
самоврядування ЗВО, які відповідають за участь
здобувачів освіти у внутрішній системі
забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від
органів
студентського
самоврядування
факультету економічних наук):

● Жук Ігор Ігорович, бакалавр 3 року навчання
спеціальності «Маркетинг»;
● Грабовський Руслан Олександрович, бакалавр
3 року навчання спеціальність «Право»
15:15-15:30

Підведення підсумків зустрічі 4

●

Члени експертної групи

15:30-16:10 Відкрита зустріч

●
●

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

16:10-16:30 Підведення підсумків відкритої
зустрічі і підготовка до зустрічі 5

●

Члени експертної групи

16:30-17:10 Зустріч 5 зі стейкхолдерами

●
●

Члени експертної групи;
зовнішні стейкхолдери, які залучені до
здійснення
процедур
внутрішнього
забезпечення якості ОП (3-6 осіб):
Виконавчий директор Міжнародної асоціації
маркетингових ініціатив (МАМІ) - Мехед
Тетяна;
CEO Havas Group Ukraine, Голова правління
(МАМІ) - Наталія Морозова;
Президент
Національного
галузевого
партнерства в легкій промисловості України
«Fashion
Globus
Ukraine»
Голда
Виноградська;
Commercial Finance Manager P&G - Шеремета
Орест - випускник;
Керівник відділу маркетингу Karas Agency Зленко Олексій - випускник.

1.

2.
3.

4.
5.
17:10-18:00 Підведення підсумків зустрічі 5.
Робота з документами

●

Члени експертної групи

День 2 (18 лютого 2022 р.)

08:30-09:00 Робота
з
документами.
Ознайомлення з інформацією,
наданою ЗВО на запит

●

Члени експертної групи

09:00-11:00 Ознайомлення з матеріальнотехнічною
базою,
що
використовується
під
час
реалізації
ОП
(фотозвіт,
відеозвіт,
віртуальний
тур,
відеотрансляція)

●
●
●

Члени експертної групи;
гарант ОП - Пічик Катерина Валеріївна;
керівник матеріально-технічного відділу –
Шейко Тетяна Едуардівна

11:00-11:30 Підготовка до зустрічі 6

●

Члени експертної групи

11:30-12:30 Зустріч 6 із адміністративним
персоналом
та
керівниками
допоміжних
(сервісних)
структурних підрозділів

●
●

Члени експертної групи;
Керівник центру електронної освіти Олександр Георгійович Подденежний
Провідний спеціаліст Центру забезпечення
якості освіти - Старинська Наталія Борисівна
Начальник
відділу
міжнародного
співробітництва - Лариса Юріївна Човнюк;
Начальник навчально-методичного відділу Ольга Олегівна Корольова;
Керівник
відділу
з
питань
прийому,
профорієнтації
абітурієнтів
та
працевлаштування
студентів,
заступник
Голови профспілкової організації - Юречко
Ірина Іванівна;
Відповідальний
секретар
(представник)
приймальної комісії - Чорней Руслан
Костянтинович
Керівник напряму «Центр працевлаштування
студентів» - Картавцева Ірина Юзефівна;
Керівник відділу по роботі зі студентами Кузьменко Гліб Олександрович

●
●
●
●

●

●
●
●

Члени експертної групи

15:00-15:30 Резервна зустріч

●
●

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

15:30-16:00 Підведення підсумків резервної
зустрічі, підготовка до фінальної
зустрічі

●

Члени експертної групи

16:00-16:30 Фінальна зустріч

● Члени експертної групи;
● в.о. президента – Азаров Денис Сергійович;
● декан факультету економічних наук –
Глущенко Світлана Василівна;
● гарант ОП - Пічик Катерина Валеріївна

12:30-13:00 Підведення підсумків зустрічі 6
та підготовка до резервної
зустрічі
13:00-15:00 Обідня перерва

16:30-18:00 Робота з документами

●

Члени експертної групи

День 3 (19 лютого 2022 р.)
09:00-16:00 «День суджень» – внутрішня
зустріч експертної групи

●

Члени експертної групи

