
                      Програма проведення акредитаційної експертизи 
на перевірку 18.11-20.11.2020 р. 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у формі відеоконференцій 

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

за спеціальністю «051 Економіка» за третім рівнем вищої освіти  

освітньо-наукової програми: «Економіка» 

(ID у ЄДЕБО 37471) за справою № 1284/АС-20, 

у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса 

у строк з 18 по 20 листопада 2020 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 

№1749-Е від 9 листопада 2020 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. 



        Програма проведення акредитаційної експертизи 
        на перевірку 18.11-20.11.2020 р. 

 

 

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 

 Пробна відеоконференція (перевірка 

готовності учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

 5-10 хвилин відеоконференція Рекомендовано за 2-

4 дні до експертизи 

в два етапи: 

спочатку без 

представника 

секретаріату, потім за 

його участі 

День 1 – (18.11.2020) 

1. Зустріч експертної групи.  

Підготовка до зустрічі 1 

 09.30–09.45 відеоконференція Члени експертної 

групи  (Гончарук 

А.Г., Соловій І.П., 

Коваль Г.В.), 

фахівець відділу по 

роботі з експертами 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти 

2. Зустріч 1 з гарантом ОНП 

«Економіка» 

 

Гарант ОНП Дороніна Ольга 

Анатоліївна 

o.doronina@donnu.edu.ua 

09.45–10.20 відеоконференція Члени експертної 

групи  

3 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

 10.20–10.30 відеоконференція Члени експертної 

групи  

4 Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО 1. Гарант ОНП, завідувач 

кафедри – Дороніна О.А.;  

2. Ректор ДонНУ ім. В.Стуса – 

Гринюк Роман Федорович; 

10.30–11.00  відеоконференція Члени експертної 

групи 



        Програма проведення акредитаційної експертизи 
        на перевірку 18.11-20.11.2020 р. 

 

3. Перший проректор – 

Нагорняк Тетяна Леонтіївна;  

4. Проректор з наукової роботи – 

Хаджинов Ілля Васильович;  

5. В.о. декана економічного 

факультету – Орєхова Тетяна 

Вікторівна 

5 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

 11.00–11.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

6 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

ОНП «Економіка» 

Здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОНП:  

– 1 здобувач першого року – 

Засоріна Ганна;  

– 2 здобувачі другого року – 

Рязанов Микола, Лемешко 

Марко;  
– 2 здобувачі третього року – 

Руденок Ольга, Вронська 

Софія; 

– 1 здобувач четвертого року 

навчання – Тарасенко Лілія 

11.15–12.05 відеоконференція Члени експертної 

групи 

7 Підведення підсумків зустрічі 3   12.05–12.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

8 Обідня перерва  12.30–13.30   

 Підготовка до зустрічі 4  13.30 - 14.00    

9 Зустріч 3 з викладацьким складом 

ОНП («Економіка») 

Гарант ОНП – Дороніна О.А.; 

науково-педагогічні працівники, 

що безпосередньо відповідають 

за зміст ОНП, а також 

викладають на цій програмі: 

Орєхова Тетяна Вікторівна, 

д.е.н., професор 

Козловський Сергій 

Володимирович, д.е.н., професор 

14.00–14.35 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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Безгін Костянтин Сергійович 

д.е.н., професор 

Ахновська Інна Олександрівна, 

к.е.н., доцент 

Зарішняк Інна Миколаївна, 

к.п.н., доцент 

Середа Ганна Володимирівна, 

к.е.н. 

10 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

 14.35–15.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

11 Зустріч 5 з представниками органів 

студентського самоврядування ДонНУ 

імені Василя Стуса та економічного 

факультету  

Представники органів 

студентського самоврядування 

Університету: Лучицька Юлія, 

Матвій Муц, Грицай Андрій. 
Представник аспірантів у Раді з 

якості Вронська Софія;  

Голова Ради молодих учених  

економічного факультету – 

Рязанов Микола;  

Голова студентського 

самоврядування економічного 

факультету: Білик Максим. 

15.00–15.35 відеоконференція Члени експертної 

групи 

12 Підведення підсумків зустрічі 5  15.35 – 16.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 Підготовка до зустрічі 6  16.00–16.30   

13 Відкрита зустріч 6 усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОНП та 

представників адміністрації 

ЗВО) 

16.30–17.05 відеоконференція Члени експертної 

групи 

14 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

 17.05–17.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

15 Зустріч 7 з роботодавцями здобувачів 

вищої освіти ОНП «Економіка» 

 

Представники роботодавців:  

1. Мартьянов Максим 

Петрович, директор 

17.30–18.05 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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департаменту економіки і 

інвестицій Вінницької міської 

ради; 

2. Панькова Оксана 

Володимирівна, провідний 

науковий співробітник відділу 

економічних проблем соціальної 

політики, завідувач сектору 

економічної соціології відділу, 

канд.соціол.наук, доцент 

3. Горчакова (Штопко) 

Катерина, директор 

департаменту персоналу ТОВ 

«Промавтоматика» 

4. Карпенко Андрій 

Володимирович, д.е.н., проф., 

НУ «Запорізька політехніка» 

16 Підведення підсумків зустрічі 7  18.05–18.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 2 – (19.11.2020) 

17 Зустріч експертної групи  09.15–09.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

18 Ознайомлення з матеріальною базою 

ЗВО та ОНП «Економіка» 

Гарант ОНП – Дороніна О.А. 

Навчальні аудиторії; кафедра; 

деканат; комп’ютерні класи; 

спорткомплекс; гуртожиток; 

бібліотека 

09.30–10.05 Фотозвіт, 

відеотрансляція 

Члени експертної 

групи 

19 Підготовка до зустрічі 7  10.05–10.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

20 Зустріч 7 із адміністративним 

персоналом 

1. Перший проректор – Нагорняк 

Тетяна Леонтіївна; 

2. Проректор з наукової роботи – 

Хаджинов Ілля Васильович; 

3. Завідувач навчального відділу – 

10.15–11.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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Євтухова Оксана 

Володимирівна; 

4. Головний бухгалтер – 

Горбачова Людмила Іванівна; 

5. Начальник відділу                      

кадрів – Горєлова Наталя 

Сергіївна;     

6.Завідувач відділу аспірантури і 

докторантури – Фриз Ірина 

Василівна;  

7. Представник відділу 

моніторингу 

якості освіти, методичного та 

інформаційного забезпечення 

освітнього процесу  -  

Скопова Олена Іванівна 

8. Начальник відділу міжнародної 

освіти – Шлапак Оксана 

Анатоліївна;  

9. В.о. директора наукової 

бібліотеки – Міщан Тетяна 

Іванівна; 

10. Відповідальний за реалізацію 

антикорупційної програми ЗВО – 

Шевчук Катерина Юріївна.  

21 Підведення підсумків зустрічі 7 і 

підготовка до резервної зустрічі 

 11.05–11.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 

22 Резервна зустріч  11.30–12.05 відеоконференція Члени експертної 

групи 

23 Підведення підсумків резервної 

зустрічі 

 12.05–12.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

24 Обідня перерва  12.15–13.15   

25 Підготовка до фінального брифінгу  13.15–13.30 відеоконференція Члени експертної 

групи 
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26 Фінальний брифінг 1. Гарант ОНП, завідувачка 

кафедри – Дороніна О.А.; 

2. Ректор ДонНУ імені Василя 

Стуса – Гринюк Роман 

Федорович; 

3. Перший проректор – Нагорняк 

Тетяна Леонтіївна; 

4. Проректор з наукової роботи – 

Хаджинов Ілля Васильович; 

5. В.о. декана економічного 

факультету – Орєхова Тетяна 

Вікторівна. 

13.30–14.05 відеоконференція Члени експертної 

групи 

27 Підведення підсумків фінального 

брифінгу 

 14.05–14.15 відеоконференція Члени експертної 

групи 

28 Робота з документами  14.15–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

День 3 – (20.11.2020) 

29 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

 09.00–18.00 відеоконференція Члени експертної 

групи 

 

 

Керівник експертної групи          Анатолій ГОНЧАРУК 

   

 

Гарант ОНП «Економіка»                                                                 Ольга ДОРОНІНА 

 

 


