
                      Програма проведення акредитаційної 
експертизи 

на перевірку 10.10-12.10. 2022р. 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «075 Маркетинг» за другим рівнем вищої освіти освітньої програми: 

«Стратегічний маркетинг» 

(ID у ЄДЕБО 56223) за справою №0983/АС-22, 

у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-

Барановського 

у строк з 10 жовтня по 12 жовтня 2022 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

№405-Е від 22 вересня 2022 року) 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи під 

час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у форматі 

відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма 

відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі програми для 

кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції про дату і 

час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 

2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна група 

може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 

відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх програм, 

є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання.
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3. Розклад роботи експертної групи 

 

№ Назва заходу Рекомендована к-сть осіб від 

ЗВО (ПІБ) 
Тривалість 

(без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) / Час 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Примітки / Члени 

експертної групи 

День 1 – (10.10.2022) 

 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Гарант ОП -  Барабанова 

Валентина Віталіївна 

8.50-9.00 відеоконференція Члени експертної 

групи - Слюсарева 

Л.В., Карпенко 

Н.В., Куценко К.І. 

1. Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

 09.00–09.15 відеоконференція Члени експертної 

групи - Слюсарева 

Л.В., Карпенко 

Н.В., Куценко К.І. 

2. Зустріч 1 з гарантом ОП «Стратегічний 

маркетинг» 

Гарант ОП - Барабанова 

Валентина Віталіївна 

09.15–09.45 відеоконференція Члени експертної 

групи  

3. Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

 09.45–10.00 відеоконференція Члени експертної 

групи  

4. Зустріч 2 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

В.о. ректора ДонНУЕТ – 

Чернега Оксана Богданівна;  

Перший проректор ДонНУЕТ – 

Никифоров Радіон Петрович; 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та 

розвитку – Кожухова Тетяна 

Валеріївна; 

Директор Навчально-

наукового інституту 

економіки, 

10.00–10.30 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 
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управління та адміністрування 

- Нєізвєстна Олена 

Володимирівна; 

В.о. завідувач кафедри 

маркетингу, менеджменту 

та публічного адміністрування 

– Приймак Наталя 

Сергіївна. 

5. Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

 10.30–10.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6. Зустріч 3 з академічним персоналом 

ОП «Стратегічний маркетинг» 
Приймак Наталія Сергіївна, 

д.е.н., доцент; 

Іванова Наталя Сергіївна, 

д.е.н., доцент; 

Бочарова Юлія Геннадіївна, 

д.е.н., доцент; 

Чернега Оксана Богданівна, 

д.е.н., професор; 

Удовіченко Ганна 

Михайлівна, к.пед.н., доцент; 

Барабанова Валентина 

Віталіївна, к.е.н., доцент 

10.45–11.30 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 

7. Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

 11.30–11.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

8. Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОП «Стратегічний маркетинг» 
Антонов Владислав 

Віталійович, МК-21м  

Студніков Данило 

Костянтинович, МК-21м  

Попович Андрій Сергійович, 

зМК-21м  

Пастущак Єлизавета 

Юріївна, зМК-21м 

 Тімошенко Катерина 

Ігорівна, МК-22м 

11.45–12.45 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 
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9. Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

 12.45–13.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

10 Обідня перерва  13.00-14.00   

11 Зустріч 5 з представниками органів 

студентського самоврядування  
Голова Ради студентського 

самоврядування ДонНУЕТ: 

Гугунава Леван Бадрійович 

(група ГРС-19) 

Заступник голови Ради 

студентського 

самоврядування ДонНУЕТ  

Мисник Яна Сергіївна (група 

ГРС-22М) 

Голова Ради студентського 

самоврядування ННІЕУА: 

Сарапіна Марія Іванівна (група 

МК-19) 

Представники студентського 

самоврядування 

 Команчук Марія  

Артурівна(група МК-19),  

Рикун Світлана Олександрівна  

(група МН-21м) 

14.00–14.45 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 

12 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 

 14.45 – 15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

13 Відкрита зустріч 6 усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації 

ЗВО) 

15.00–15.30 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 

14 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

 15.30–15.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

15 Зустріч 7 з працедавцями Рябінкова Ірина Олегівна, 

начальник відділу з роботи з 

навчальними закладами ПАТ 

16.15–16.45 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 
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«АрселорМіттал Кривий Ріг» 

Іщенко Олександр 

Вікторович, територіальний 

аналітик ТОВ «РОШЕН- 

КРИВБАС»;  

Гапєєнко Наталія 

Євгеніївна, директор ПП 

«ЕКСТРІМ»; 

Скокова Анастасія 

Андріївна фахівець напрямку 

сервісу АТ Універсал Банк 

(проєкт Monobank) 

16 Підведення підсумків зустрічі 7  16.45–17.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 2 – (11.10.2022) 

17 Зустріч експертної групи. Робота з 

документами. Ознайомлення з 

інформацією, наданою ЗВО на запит 

експертів 

 09.30–10.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

18 Ознайомлення з матеріальною базою 

ЗВО та ОП «Стратегічний маркетинг» 

Перший проректор – 

Никифоров Радіон 

Петрович; 

гарант ОП – Барабанова 

Валентина Віталіївна 

10.30–11.30 Відеотрансляція Члени експертної 

групи 

19 Підготовка до зустрічі 8  11.30–11.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом та персоналом 

допоміжних (сервісних) структурних 

підрозділів ЗВО 

Голова Ради забезпечення  

якості освітньої  

дільності: перший проректор - 

Никифоров Радіон Петрович;  

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

міжнародних зв’язків та 

розвитку –  

11.45–12.45 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 
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Кожухова Тетяна Валеріївна; 

Директор ННІ економіки, 

управління та адміністрування 

– 

Нєізвєстна Олена 

Володимирівна; 

Керівник навчального відділу – 

Ляшенко Ольга Сергіївна;  

Керівник відділу інноваційних 

освітніх технологій – Літус 

Олена Євгеніївна;  

Відповідальний  секретар 

приймальної  комісії Коренець 

Юрій  Миколайович;  

Начальник відділу кадрів – 

Барченко Ольга 

Володимирівна  

Бібліотекар 1-ї категорії – 

Мачульська Марина 

Іванівна  

21 Підведення підсумків зустрічі 8   

 

12.45–13.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

22 Обідня перерва  13.00–14.00   

23 Підготовка до резервної зустрічі  14.00–14.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

24 Резервна зустріч Додатково запрошені особи 14.15–14.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

25 Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до фінального 

брифінгу 

 14.45–15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

26 Фінальний брифінг В.о. ректора ДонНУЕТ – 

Чернега Оксана Богданівна;   

Перший проректор – 

Никифоров Радіон Петрович;  

15.00–15.30 відеоконференція 

 

Члени експертної 

групи 
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Проректор з науково-

педагогічної роботи,  

міжнародних зв’язків та 

розвитку – Кожухова Тетяна 

Валеріївна;  

Директор ННІ економіки, 

управління та адміністрування 

- Нєізвєстна Олена 

Володимирівна;  

В.о. завідувач кафедри 

маркетингу, менеджменту  

та публічного адміністрування 

– Приймак Наталя Сергіївна  

Гарант ОП – Барабанова 

Валентина Віталіївна 

27 Підведення підсумків фінального 

брифінгу 

 15.30–15.45 відеоконференція Члени експертної 

групи 

28 Робота з документами  15.45–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 3 – (12.10.2022) 

29 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

 09.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

Керівник експертної групи                     Людмила СЛЮСАРЕВА 

 

Гарант ОП «Стратегічний маркетинг»      Валентина БАРАБАНОВА                                                    


