
 
 
 
 

ПРОГРАМА 
візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти «Донецький національний університет економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського» (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми 56159 «Організація обліку та оподаткування», а також умови роботи 
експертної групи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ЗВО, так і для експертної 
групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою експертної групи та 
ЗВО. 

Узгоджена програма 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. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно з використанням технологій 
відеозв’язку (відеоконференції в програмі Zoom). 

2.2. Зустрічі, включені до програми візиту, є закритими. На них не можуть бути 
присутні особи, що не запрошені, відповідно до програми. 

2.3. ЗВО надсилає посилання на зустріч усім заявленим у програмі візиту учасникам, 
зазначивши дату та час зустрічі з експертною групою, та забезпечує присутність (в аудиторії 
або персонально в Zoom) запрошених осіб, визначених у програмі візиту для кожної зустрічі, 
у погоджений час. 

2.4. У програмі візиту заплановано резервну зустріч. На резервну зустріч експертна 
група може запросити будь-яких осіб, якщо зустріч із ними доцільна в інтересах 
акредитаційної експертизи. Експертна група повідомляє про це ЗВО у розумні строки; ЗВО 
має вжити заходів, щоб забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі. 

2.5. У програмі візиту заплановано відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
час та спосіб проведення такої зустрічі. ЗВО публікує посилання на відкриту зустріч на 
інформаційних джерелах закладу, зазначивши дату та час такої зустрічі. 

2.6. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими, на них не можуть бути присутні 
працівники ЗВО та інші особи, крім випадків, коли це погоджено з експертною групою. 

2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.8. ЗВО забезпечує реалізацію огляду матеріально-технічної бази у погоджений із 
експертною групою спосіб. 

2.9. Контактною особою від ЗВО щодо усіх питань, пов’язаних із акредитацією 
освітньої програми, є гарант освітньої програми, зазначений у відомостях про 
самооцінювання.  

2.10. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою: Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна 16. 



 

 

3. Програма роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 4.10.2022 р. 

09:00–09:20 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи; 
Гарант ОП: Шевченко Любов Ярославівна 

09:20–9:40 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
9:40–10:00 Зустріч 1 з керівником та менеджментом 

ЗВО 
Члени експертної групи; 
Гарант ОП: Шевченко Любов Ярославівна; 
В.о. ректора ДонНУЕТ: 
Чернега Оксана Богданівна; 
Перший проректор ДонНУЕТ: 
Никифоров Радіон Петрович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, 
міжнародних звʼязків та розвитку: 
Кожухова Тетяна Валеріївна; 
Директор ННІ економіки, управління та 
адміністрування: 
Нєізвєстна Олена Володимирівна 

10:00–10:30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
Науково-педагогічні працівники, 
безпосередньо задіяні в реалізації ОП: 
Кожухова Тетяна Валеріївна., д.е.н., доцент; 
Шевченко Любов Ярославівна, к.е.н., доцент; 
Бочарова Юлія Геннадіївна., д.е.н, доцент; 
Іванова Наталя Сергіївна, д.е.н., доцент; 
Удовіченко Ганна Михайлівна, к.п.н, доцент. 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12:00–13:00 Зустріч 3 зі здобувачами ОП  Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються за ОП: 
Лядська Віталія Валеріївна (група ОО-21м); 
Куліш Анастасія Валеріївна (група ОО-21м); 
Мулява Валерія Русланівна (група ОО-21м); 
Швидкий Данило Олегович (група ОО-22м); 
Стулій Марина Сергіївна (група зОО-22м) 



 

 

13:00–13:30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:30–14:30 Обідня перерва  
14:30–15:00 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
15:00-16:00 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 
Члени експертної групи; 
Представники студентського самоврядування: 
Голова РСС ДонНУЕТ: 
Гугунава Леван Бадрійович (група ГРС-19); 
Заступниця Голови РСС ДонНУЕТ: 
Миснік Яна Сергіївна (група ГРС-22м); 
Голова РСС ННІ ЕУА: 
Сарапіна Марія Іванівна (група МК-19); 
Заступниця Голови РСС ННІ ЕУА: 
Команчук Марія Артурівна (група МК-19) 

16:00–16:30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 
до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16:30–17:00 Відкрита зустріч 
 

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

17:00–17:30 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

17:30–18:30 Зустріч 5 зі представниками роботодавців Члени експертної групи; 
Представники роботодавців: 
Хоруженко Світлана Вадимівна (головний бухгалтер 
ТОВ «Терен»); 
Троїцький Дмитро Віталійович (головний бухгалтер 
ТОВ «Забудовник»); 
Кучеренко Людмила Анатоліївна (начальник відділу 
інших нарахувань та підготовки платежів 
Управління з обліку розрахунків з персоналом 
ТОВ «Метінвест Бізнес Сервіс») 

18:30–19:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 5.10.2022 р. 

09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
(відеотрансляція) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП: Шевченко Любов Ярославівна; 
Перший проректор: 
Никифоров Радіон Петрович 

10:00–10:30 Підведення підсумків огляду матеріально-
технічної бази і підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 



 

 

10:30–11:30 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Голова Ради забезпечення якості освітньої 
діяльності: перший проректор 
Никифоров Радіон Петрович; 
Проректор з науково-педагогічної роботи, 
міжнародних зв’язків та розвитку: 
Кожухова Тетяна Валеріївна 
Директор ННІЕУА: 
Нєізвєстна Олена Володимирівна; 
Керівник навчального відділу: 
Ляшенко Ольга Сергіївна; 
Керівник відділу інноваційних освітніх 
технологій: 
Літус Олена Євгенівна; 
Відповідальний секретар приймальної 
комісії: 
Коренець Юрій Миколайович 

11:30-12:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

12:00-13:00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
Головний бухгалтер: 
Арутюнова Тереза Андріївна; 
Керівник відділу кадрів: 
Барченко Ольга Володимирівна; 
Представник відділу інформаційно-
організаційної роботи: 
Федірко Володимир Борисович; 
Бібліотекар: 
Мачульська Марина Іванівна; 
Керівник НДЛ «Методологія фінансового та 
управлінського обліку»: 
Шевченко Любов Ярославівна (гарант ОП) 

13:00–13:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
13:30–14:30 Обідня перерва  
14:30–15:00 Підготовка до резервної 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 резервної зустрічі і 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 



 

 

16:30–17:15 Зустріч 8 із випускниками ОП  Члени експертної групи; 
Випускники минулих років за спеціальністю: 
Євдокімова Дарина Євгенівна (група ОО-20м); 
Поливода Оксана Юріївна(група ОО-20м); 
Борсюк Катерина Геннадіївна (зОО-20м) 

17:15–17:45 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка 
до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

17:45–18:15 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
В.о. ректора ДонНУЕТ: 
Чернега Оксана Богданівна; 
Перший проректор ДонНУЕТ: 
Никифоров Радіон Петрович; 
Директор ННІ економіки, управління та 
адміністрування: 
Нєізвєстна Олена Володимирівна; 
Гарант ОП: Шевченко Любов Ярославівна 

День 3 – 6.10.2022 р. 
09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


