
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі за спеціальністю «о75 Маркетинг» освітньої програми  

«Маркетинг» (ID у ЄДБО 47164) за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти  

(справа № 2220/АС-21) у Вищому навчальному закладі Укоопспілки  

"Полтавський університет економіки і торгівлі" 

на підставі наказу від 21.12.2021 №2227-Е 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи у закладі вищої освіти 
(далі – ЗВО) 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 ЗВО. 

Узгоджена програма виїзду 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 на час дистанційної роботи експертної групи сприяє організації та проведенню онлайн зустрічей із 
ключовими стейкхолдерами. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ учасників зустрічей з членами експертної групи до мережі Інтернет із використанням 
бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі Інтернет може бути забезпечений в інший 
спосіб. 

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

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені 
на неї відповідно до розкладу. 

2.5. У розкладі передбачається резервна 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 у розумні строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної 
особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі. Повідомлення з 
посиланням на заплановану онлайн зустріч має бути загальнодоступним. 

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

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої 
програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою програми ZOOM. Усі 
відеозустрічі записуються керівником експертної групи та після закінчення експертизи передаються до 
секретаріату Національного агентства.



 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустрічі Учасники 

День 1 – (20.01.2022) 

08.50–09.00 Організаційна зустріч експертної 
групи 
Підготовка до зустрічі 1 

Члени експертної групи: Вербицька Анна Вікторівна, Закрижевська Ірина 
Василівна, Чернишова Тая Валеріївна 

09.00–09.40 Зустріч 1 з гарантом ОП Члени експертної групи: Вербицька А.В., Закрижевська І.В., Чернишова Т.В. (далі 
– члени експертної групи); 
Гарант – Іваннікова М.М. (далі – гарант) 

09.40–10.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.00–11.00 Зустріч 2 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 
Нестуля Олексій Олексійович - ректор;  
Педченко Наталія Сергіївна - перший проректор; 
Гаркуша Сергій Володимирович - проректор з міжнародних зв’язків;  
Соколенко Наталія Миколаївна - проректор з адміністративно-господарської 
роботи;  
Манжура Олександр Васильович - проректор з науково-педагогічної роботи;  
Матвієнко Юрій Сергійович - проректор з науково-педагогічної роботи;  
Іваннікова Марина Миколаївна – гарант ОП. 

11.00-11.10 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.10–12.20 Зустріч 3 з академічним персоналом  Члени експертної групи; 
Академічний персонал (науково-педагогічні працівники (НПП), які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі): 

- НПП, які забезпечують викладання обов’язкової частини  професійних 
компонент НП:  

Карпенко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри маркетингу; 
Іваннікова Марина Миколаївна – доцент кафедри маркетингу, гарант ОП; 
Яловега Наталія Іванівна – доцент кафедри маркетингу; 
Трайно Вікторія Миколаївна – доцент кафедри маркетингу; 
Захаренко-Селезньова Анжела Миколаївна – старший викладач кафедри 
маркетингу;  
Кузьменко Олександра Костянтинівна – доцент кафедри економічної 
кібернетики, бізнес-економіки та інформаційних систем; 

- НПП, які забезпечують викладання обов’язкової частини  загальноосвітніх 
компонент НП:  

Сарапин Віта Василівна – доцент кафедри педагогіки та суспільних наук; 
Іщенко Валентина Леонідівна – завідувач кафедри ділової іноземної мови; 

 - НПП, які забезпечують викладання вибіркової частини  освітніх компонент 
НП:  



 

 

Тимошенко Оксана Валеріївна – доцент кафедри фінансів та банківської справи (ОК 
«Оподаткування бізнесу»); 
Остряніна Світлана Володимирівна – доцент кафедри менеджменту (ОК «Тайм-
менеджмент»). 

12.20–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи 
Здобувачі вищої освіти 1 та 2 курсів, які навчаються на ОП: 

- денна форма навчання 1 курс: 
Білокінь Поліна Валентинівна 
Волянська Анастасія Анатоліївна 
Корнєєва Анастасія Костянтинівна  
Фесенко Діана Георгіївна  

- денна форма навчання 2 курс: 
Аршученко Валентина Андріївна 
Климаш Олександр Ігорович 
Руденко Єлизавета Юріївна 

- заочна форма навчання 1 курс: 
Чернова Дар’я Вадимівна 

13.30–13.40 Підведення підсумків зустрічі 4  Члени експертної групи 

13.40–14.20 Перерва 

14.20–14.30 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14.30–15.10 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи; 
Голова та члени Студентської ради (включаючи осіб, які відповідають за участь 
здобувачів освіти у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти): 
Акулович Анна Євгеніївна - голова студентської ради ПУЕТ;  
Бакум Аміна Анатоліївна - голова студентської ради Навчально-наукового 
інституту денної освіти;  
Потерайло Ірина Олександрівна - член студентської ради;  
Кречина Тетяна Денисівна - член студентської ради;  
Гулько Наталія Сергіївна - член студентської ради гуртожитку.  

15.10–15.30 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 



 

 

15.30–16.30 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 
 

Члени експертної групи 
Адміністративний персонал: 
Бондар Любов Михайлівна - керівник виробничої практики центру зв’язків з 
виробництвом; 
Зінчик Світлана Миколаївна - головний бухгалтер; 
Перегуда Юлія Володимирівна - директор міжнародного науково-освітнього 
центру; 
Нестуля Світлана Іванівна - директор Навчально-наукового інституту лідерства; 
Пахомова Інна Володимирівна - директор Навчально-наукового інституту проектів 
та інновацій; 
Гасій Олена Володимирівна - директор Навчально-наукового центру забезпечення 
якості вищої освіти; 
Куцевол Ольга Сергіївна - відповідальний секретар приймальної комісії; 
Орел Вікторія Анатоліївна - студентський омбудсмен (Уповноважений з прав 
студентів). 
Тодорова Ірина Степанівна - психолог Психологічної служби університету; 
Ткаченко Аліна Сергіївна - директор Навчально-наукового інституту денної освіти; 
Шимановська Віталіна Леонідівна - директор Навчально-наукового інституту 
заочно-дистанційного навчання; 
Сарапин Віта Василівна - завідувач науково-організаційного відділу; 
Драгіна Ольга Францівна - начальник відділу кадрів; 

16.30–16.40 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

16.40–17.40 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Представники роботодавців: 
Лилик Ірина Вікторівна – президент ГО «Українська Асоціація Маркетингу»; 
Коновалова Надія Яківна – директор відділу маркетингу та реклами ТРЦ «Київ»; 
Бойко Юрій Олександрович – директор рекламної агенції «Бойко»; 
Король Ніна Володимирівна – журналістка інтернет-видання «KOLO.NEWS»; 
Радкевич Богдан Владиславович – засновник маркетингової агенції «ABDV media 
team» 

17.40–18.00 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

День 2– (21.01.2022) 

08.50–09.00 Організаційна зустріч експертної 
групи 

Члени експертної групи 

09.00–09.20 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи; 

09.20–10.30 Зустріч 8 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під час 
реалізації ОП 
(бібліотека, огляд аудиторій, огляд 
системи електронного кабінету студента 
та Moodle тощо). 

Члени експертної групи; 
Гарант; 
Діденко Лариса Миколаївна - директор бібліотеки, в. о. директора Центру 
інформаційного забезпечення освітнього процесу, Голова профспілкового комітету; 
Глушко Вікторія Миколаївна - інженер-програміст відділу автоматизації та по 
роботі в Єдиній державній електронній базі з питань освіти; 



 

 

Особи, додатково залучені до демонстрації МТБ:  
Іваннікова Марина Миколаївна – гарант ОП; 
Карпенко Наталія Володимирівна – завідувач кафедри маркетингу; 
Яловега Наталія Іванівна – доцент кафедри маркетингу; 
Трайно Вікторія Миколаївна – доцент кафедри маркетингу. 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі і 
підготовка до зустрічі до відкритої 
зустрічі  

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Відкрита зустріч усі охочі учасники освітнього процесу  
(крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

12.00–12.30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі. Підготовка до резервної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

12.30–13.30 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13.30–13.40 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 

13.40–14.30 Перерва 

14.30–15.00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 

15.00–15.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Нестуля Олексій Олексійович - ректор;  
Педченко Наталія Сергіївна - перший проректор; 
Гаркуша Сергій Володимирович - проректор з міжнародних зв’язків;  
Соколенко Наталія Миколаївна - проректор з адміністративно-господарської 
роботи;  
Манжура Олександр Васильович - проректор з науково-педагогічної роботи;  
Матвієнко Юрій Сергійович - проректор з науково-педагогічної роботи;  
Іваннікова Марина Миколаївна – гарант ОП. 

15.40–18.00 Робота з документами  Члени експертної групи 

День 3 – (22.01.2022) 

10.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 

 


