ПРОГРАМА
on-line роботи експертної групи під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми «Германські мови та
літератури (переклад включно), перша – англійська)» за
спеціальністю 035 Філологія
(ID у ЄДЕБО 35942) за другим рівнем вищої освіти
(справа № 1377/АС-21)
у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський
університет економіки і торгівлі»
20.09.2021-22.09.2021

1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план
роботи експертної групи у Вищому навчальному закладі Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми, 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 Полтавського університету економіки і торгівлі.
Узгоджена програма on-line роботи 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. Внутрішні on-line зустрічі експертної групи є закритими. Крім
випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути
присутні працівники Полтавського університету економіки і торгівлі та інші
особи.
2.2. Полтавський університет економіки і торгівлі забезпечує
дистанційну присутність осіб, визначених у розкладі роботи експертної групи
для кожної зустрічі on-line, у погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу роботи експертної групи, є закритими.
На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на них відповідно
до розкладу.

2.3. У розкладі роботи експертної групи передбачається резервна online 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; Полтавський університет
економіки і торгівлі має вжити розумних заходів аби забезпечити участь
відповідної особи у резервній зустрічі.
2.4. У розкладі роботи експертної групи передбачено відкриту on-line
зустріч. Полтавський університет економіки і торгівлі зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою
програмою про дату і час проведення зустрічі on-line, а також ідентифікатор
або лінк, за яким до цієї зустрічі можна приєднатися.
2.5. Полтавський університет економіки і торгівлі надає документи та
іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на
запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від Полтавського університету економіки і
торгівлі з усіх питань, пов’язаних з акредитацією освітньої програми, є гарант
освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза в Полтавському університеті економіки і
торгівлі проводиться з використанням платформи ZOOM.

3. Розклад роботи експертної групи
20.09.2021-22.09.2021
Час

Зустріч або інші активності

Учасники

День 1 – 20.09.2021 (понеділок)

09.00–
09.30

Зустріч 1 з гарантом ОП
(відеоконференція)

09.30–
10.00

Підсумовування зустрічі 1 і
підготовка до зустрічі 2
(відеоконференція)
10.00–10.40 Зустріч 2 з керівником та
менеджментом ЗВО
(відеоконференція)

Члени експертної групи;
гарант ОП – Кобзар Олена Іванівна
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
ректор ПУЕТ– Нестуля Олексій Олексійович, д-р іст. наук, проф.;
проректори:
перший проректор – Педченко Наталія Сергіївна, д-р екон. наук,

проф.;
проректор з міжнародних зв’язків – Гаркуша Сергій
Володимирович, д-р техн. наук, проф.;
проректор з науково-педагогічної роботи (наукова діяльність, зв’язки
з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників,
профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів) –
Манжура Олександр Васильович, д-р екон. наук;
проректор з адміністративно-господарської роботи – Соколенко
Наталія Миколаївна;
гарант ОП – Кобзар Олена Іванівна, д-р філол. наук, проф.

кафедри ділової іноземної мови.
10.40-11.00

Підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

11.00-12.00

Зустріч 3 з академічним Члени експертної групи;

персоналом
(відеоконференція)

12.00-12.30
12.30-13.00

гарант ОП – Кобзар Олена Іванівна, д-р філол. наук, проф.;
завідувач кафедри української, іноземних мов та перекладу – Бобух
Надія Миколаївна, д-р філол. наук, проф.;
завідувач кафедри ділової іноземної мови – Іщенко Валентина
Леонідівна, канд. філол. наук, доц.;
доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Сухачова
Наталія Сергіївна (канд. філол. наук);
доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Король
Тетяна Григорівна (канд. пед. наук);
доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Тупиця
Олександр Юрійович (канд. філол. наук);
доцент кафедри української, іноземних мов та перекладу Стеценко
Володимир Валерійович (канд. екон. наук);
доцент кафедри управління персоналом, економіки праці та
економічної теорії Рудич Леся Василівна (канд. екон. наук);
доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Тодорова Ірина
Степанівна (канд. психол. наук);
професор кафедри педагогіки та суспільних наук Кононец Наталія
Василівна (д-р пед. наук).
Підсумовування зустрічі 3 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 4
Зустріч
4
представниками
студентського
самоврядування
(відеоконференція)

із Члени експертної групи;
заступник голови студентської ради ПУЕТ – Бакум Аміна
Анатоліївна;
заступник голови студентської ради ПУЕТ – Осаулко Катерина
Вадимівна;
член студентської ради – Потерайло Ірина Олександрівна;
член студентської ради – Кречина Тетяна Денисівна;
член студентської ради – Бут Михайло Анатолійович;
староста 4 поверху гуртожитку №2 – Бойко Владислав
Богданович;

13.00-13.30

Підсумовування зустрічі 4
(відеоконференція)

омбудсмен студентів – Орел Вікторія Анатоліївна.
Члени експертної групи

13.30-14.30
14.30-15.00

Перерва
Підготовка до зустрічі 5
Члени експертної групи
(відеоконференція)
15.00-15.40 Зустріч 5 зі здобувачами Члени експертної групи;
вищої освіти
студенти денної форми навчання:
(відеоконференція)
1. Прохоренко Тетяна Олександрівна (1 курс)
2. Зеленько Діана Валеріївна (1 курс)
3. Олійник Євгенія Костянтинівна (1 курс)
4. Сизонова Марія Юріївна (2 курс)
5. Нікітіна Анастасія Андріївна (2 курс)
6. Прусакова Дар’я Сергіївна (2 курс)
студенти заочної форми навчання:
1. Калінічева Анна Володимирівна (1 курс)
2. Колісник Тетяна Олегівна (2 курс)
3. Дашко Карина Ігорівна (2 курс)
15.40-16.00 Підведення
підсумків Члени експертної групи
зустрічі 5
(відеоконференція)
16.00-18.00 Внутрішня
зустріч Члени експертної групи
експертної групи. Робота з
документами.
(відеоконференція)
День 2 – 21.09.2021 (вівторок)
09.00-09.30 Організаційна зустріч членів Члени експертної групи
експертної групи
(відеоконференція)
09.30-10.30

Огляд

навчальних Члени експертної групи;

10.30-11.00

11.00-11.40

11.40-12.00

приміщень,
матеріальнотехнічної
бази,
які
використовують
під
час
реалізації ОП
Підсумовування огляду МТБ
і підготовка до зустрічі 6
(відеоконференція)
Зустріч 6 з представниками
адміністративних
підрозділів
(відеоконференція)

гарант ОП – Кобзар Олена Іванівна, д-р філол. наук, проф.;
Тупиця Олександр Юрійович, канд. філол. наук, доцент кафедри
української, іноземних мов та перекладу.
Члени експертної групи

Члени експертної групи;
гарант ОП – Кобзар Олена Іванівна, д-р філол. наук, проф.;
директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої
освіти – Гасій Олена Володимирівна;
директор Навчально-наукового інституту денної освіти – Ткаченко
Аліна Сергіївна;
директор ННІ заочно-дистанційного навчання – Шимановська
Віталіна Леонідівна;
директор Навчально-наукового інституту лідерства – Нестуля
Світлана Іванівна;
директор Міжнародного науково-освітнього центру – Перегуда
Юлія Володимирівна;
завідувач науково-організаційного відділу – Сарапин Віта
Василівна;
директор бібліотеки, в. о. директора Центру інформаційного
забезпечення освітнього процесу – Діденко Лариса Миколаївна;
директор Навчально-наукового інституту проектів та інновацій –
Пахомова Інна Володимирівна;
директор Міжнародного інституту підвищення кваліфікації –
Колісник Тетяна Олегівна.
Підсумовування зустрічі 6 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 7
(відеоконференція)

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

Зустріч 7 із роботодавцями
(відеоконференція)

Члени експертної групи;
Гайдученко Сергій Володимирович, директор Центру вивчення
іноземних мов «Статус»;
Стеценко Андрій Володимирович, директор компанії з розробки
інтернет-сайтів ФОП Стеценко А. В.;
Бутенко Оксана Миколаївна, директор ABC Language School;
Мостова Юлія Вікторівна,
HR-менеджер міжнародного
консалтингового агентства «HedgeHog»;
Костенко Вікторія Геннадіївна – доцент кафедри іноземних мов
з латинською мовою та медичною термінологією Полтавського
державного медичного університету (канд. філол. наук);
Куливуш Ольга Олегівна – директор ФОП Куливуш О. О. (філіал
Інтернет-маркетинг компанії «InfuseMedia Ukraine»).
Підсумовування зустрічі 7 і Члени експертної групи
підготовка до зустрічі 8
(відеоконференція)
Зустріч 8 із допоміжними
(сервісними) структурними
підрозділами
(відеоконференція)

Члени експертної групи;
завідувач відділу студентської документації – Борщенко Юлія
Валеріївна;
відділ автоматизації та по роботі в Єдиній державній електронній базі
з питань освіти – старший науковий співробітник Ольховський
Дмитро Миколайович, інженер-програміст Глушко Вікторія
Миколаївна;
керівник виробничої практики центру зв’язків з виробництвом –
Бондар Любов Михайлівна;
начальник відділу кадрів – Гармаш Надія Миколаївна;
координатор з питань діяльності Асоціації випускників ПУЕТ –
Соколова Альона Миколаївна;
Начальник відділу інформаційного та ресурсного забезпечення –
Недаєва Марина Олександрівна;
відповідальний секретар приймальної комісії – Куцевол Ольга

13.30-13.50

Сергіївна;
психолог Психологічної служби університету – Тодорова Ірина
Степанівна.
Підсумовування зустрічі 8 і Члени експертної групи
підготовка
до
зустрічі 9
(відеоконференція)

13.50-14.20

Зустріч 9 із випускниками 1. Васильєва Анастасія Андріївна.
ОП
2. Шуть Вікторія Вікторівна.
3. Коршунова Ірина Андріївна.
4. Туль Світлана Іванівна.
5. Кришталь Аліна Михайлівна.

14.20-15.00

Перерва

15.00-15.30

Відкрита зустріч
(відеоконференція)

15.30-16.00

Підсумовування
відкритої Члени експертної групи
зустрічі
(відеоконференція)
Фінальний брифінг
Члени експертної групи;
(відеоконференція)
ректор ПУЕТ– Нестуля Олексій Олексійович;
перший проректор – Педченко Наталія Сергіївна;
проректор з міжнародних зв’язків
– Гаркуша
Сергій
Володимирович;
проректор з науково-педагогічної роботи (наукова діяльність, зв’язки
з виробництвом і громадськістю, соціальний захист працівників,
профорієнтаційна робота, гуманітарна освіта і виховання студентів) –
Манжура Олександр Васильович;
проректор з адміністративно-господарської роботи – Соколенко

16.00-16.20

Члени експертної групи;
усі охочі стейкхолдери ОП (крім гаранта ОП та представників
адміністрації ЗВО)

Наталія Миколаївна;
директор Навчально-наукового інституту лідерства – Нестуля
Світлана Іванівна;
директор Навчально-наукового центру забезпечення якості вищої
освіти – Гасій Олена Володимирівна;
директор Навчально-наукового інституту денної освіти – Ткаченко
Аліна Сергіївна;
д иректор ННІ заочно-дистанційного навчання – Шимановська
Віталіна Леонідівна;
гарант ОП – Кобзар Олена Іванівна.
16.20-16.40
16.40-18.00

09.00–
18.00

Підсумовування фінальної Члени експертної групи
зустрічі (відеоконференція)
Внутрішня
зустріч Члени експертної групи
експертної групи. Робота з
документами.
(відеоконференція)
День 3 – 22.09.2021 (середа)
«День
суджень»
– Члени експертної групи
внутрішня
зустріч
експертної групи
(відеоконференція)

