
                     

                     

 
                                                    

Українська Асоціація з розвитку                      Київський національний економічний 

менеджменту та бізнес-освіти                             університет імені Вадима Гетьмана  

 

Cемінар  

 «Міжнародна акредитація освітніх програм як  

інструмент забезпечення якості освітньої діяльності ВНЗ» 
11 жовтня 2016 р., 10:00, м. Київ 

 

ПРОГРАМА  
10:00 – 10:30 Реєстрація учасників Семінару  

10:30 – 10:40 Привітання учасників Семінару:  

Павленко Анатолій Федорович, Герой України; Заслужений діяч науки і 

техніки України; академік Академії педагогічних наук України; доктор 

економічних наук, професор; Ректор Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана; 

Ушакова Ніна Миколаївна, к.е.н., проф., Почесний Голова Української 

Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО) 

10:40 – 11:10 «Вимоги Міжнародної стандартної класифікації освіти, Міжнародної 

стандартної класифікації занять, Європейських рамки та системи 

кваліфікацій, відповідних директив Ради Європи, Єврокомісій та 

Європарламенту щодо визнання професійних кваліфікацій громадян ЄС та 

інших країн», Мельник Сергій Вікторович, к.е.н., доц., Голова Ради УАРМБО, 

національний експерт Європейського фонду освіти (ETF) з питань Національної 

системи кваліфікацій 

11:10 – 11:40 

 
«Міжнародна акредитація освітніх програм у системі забезпечення  якості 

ВНЗ на національному та міжнародному рівнях. Досвід Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана»,  
Оболенська Тетяна Євгенівна, д.е.н., професор,  проректор з науково-

педагогічної роботи, Чужиков Віктор Іванович, д.е.н., професор, проректор з 

науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, Київський  національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана 

11:40 – 12:10 «Міжнародна акредитація освітніх програм як інструмент гармонізації 

вітчизняних стандартів з європейськими стандартами бізнес-освіти. Досвід  

Міжнародного інституту бізнесу», Бистрова Ірина Олександрівна, к.е.н, 

доцент, Проректор Міжнародного Інституту Бізнесу 

12:10 – 12:30 

12:30 – 13:00 
Кава-брейк 

«Програма спільного диплому у Київському національному економічному 

університету імені Вадима Гетьмана: здобутки, проблеми, перспективи», 

Циркун Олена Ігорівна, директор Інституту  міжнародних програм Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

13:00 – 13:30 

 

 

 

13:30 – 14:00 

 

«Імплементація міжнародного викладання дисциплін магістерських програм 

між КНЕУ та Університетом Редландс (США)», Кальченко Тимур 

Валерійович, д.е.н., професор Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана 

"Співробітництво з міжнародними професійними співтовариствами: 

можливості для розвитку ВНЗ", Головко Ярослав Дмитрович, к.ф.-м.н., 

Заслужений працівник освіти України, проректор Академії праці, соціальних 

відносин і туризму, член Ради УАРМБО  

14:00 – 14:30 

 

 

«Переваги членства ВНЗ у міжнародних асоціаціях та переваги їх 

акредитації», Романенко-Яковлева Олена В’ячеславівна, к.філософ.н., доц., 

Ректор Київського інституту бізнесу і технологій, член Ради УАРМБО 

14:30 – 14:45 Підведення підсумків. Вручення Сертифікатів учасникам Семінару 

 


