
 
 

 
 

 

 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку  
у Академії праці, соціальних відносин і туризму  

освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 
страхування»  

(ID у ЄДЕБО 37246) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування за першим рівнем вищої освіти 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

 

 Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи у Академії праці, соціальних відносин і туризму (далі – ЗВО) 

під час проведення дистанційної 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної 

присутності експертів у закладі на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку 

дистанційного «візиту» експертної групи повинен апробувати електронні ресурси 

всіх учасників запланованих онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео 

зв'язок з швидкісним достатнім інтернетом, та зробити відповідні налаштування та 

інсталяції програми до початку кожної зустрічі. Експертна група та ЗВО до 

початку роботи проводять тестову зустріч з метою технічного тестування всіх 

необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного 

модерування відеоконференцій.  

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного 

«візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної 

групи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на 

неї відповідно до розкладу.  



2.4. У розкладі дистанційного «візиту» 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 завчасно в обґрунтовані терміни; ЗВО має 

вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

зустрічі.  

2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі.  

2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних 

майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи за певною 

програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для 

відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час 

згідно погодженої програми  

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 к.е.н, доцент Гуляєва Людмила 

Петрівна.  

2.9. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є 

конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений 

для підтвердження факту проведення експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –01.03.2021 

09.30-10.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи:  д.е.н. Вовк Вікторія 

Яківна, д.е.н. Виговська Наталія Георгіївна, Рак 

Михайло Ігорович,  

гарант ОП  к.е.н., доцент Гуляєва Людмила 

Петрівна  

10.00-10.30 Зустріч 1 з менеджментом ЗВО Члени експертної групи,  

В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної 

роботи, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Коваленко 

Сергій Миколайович; 

Проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх 

зв’язків, кандидат фіз.-мат. наук Головко Ярослав 

Дмитрович;  

В.о. проректора з наукової роботи, д.ю.н., доцент 

Оніщик Юрій Віталійович. 

Декан факультету економіки, соціальних технологій 

та туризму, к.е.н., доцент Шолудченко Сергій 

Васильович;   

Завідувач кафедри фінансів, к.е.н., доцент Ткаченко 

Яніна Станіславівна; 

Гарант ОП к.е.н., доцент Гуляєва Людмила 

Петрівна.  

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 

до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-11.40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти денної та заочної форм 

навчання:  

1 курс, денна форма навчання: Бутенко Поліна, 

Остапець Олександра, Лаврінчук Данііл. 

2 курс,денна форма навчання:  Васькевич Тетяна, 

Демченко Аліна.  

3 курс,денна форма навчання: Калюжна Анастасія, 



заочна форма навчання: Руденко Каріна, Шаблика 

Дар’я, Анастасія Басараб. 

4курс, заочна форма навчання:  Шумар Володимир, 

Приходько  Марія,   Гайова Олена, Гернець Юлія. 

11.40-12.10 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

12.10 – 12.50 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками  

Члени експертної групи;  

гарант ОП к.е.н., доцент Гуляєва Людмила Петрівна, 

науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 

відповідають за зміст освітньо-професійної програми, 

а також викладають на цій програмі:  

забезпечення загальних компетенцій: Добровольська 

Ганна Олександрівна, Біда Катерина Михайлівна, 

Бондар Світлана Іванівна; 

забезпечення фахових  компетенцій: Турло Наталія 

Платонівна, Чорнодід Ігор Степанович, Ткаченко 

Яніна Станіславівна, Листопад Володимир 

Васильович, Василець Неля Михайлівна, 

Ярмоленко Юлія Олександрівна, Корчинська 

Олена Антонівна, Бойко Євгенія Миколаївна, 

Камінська Тетяна Григорівна, Шолудченко Сергій 

Васильович, Кобзиста Олена Олександрівна, 

Коваленко Сергій Миколайович. 

12.50-14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.20 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14.20-15.00 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування: 

Голова студентської ради університету Галяндин 

Влад, члени ради Тетерук Максим; 

Голова студентської ради факультету економіки, 

соціальних технологій та туризму Демченко Аліна; 

представник студентського самоврядування 1 курсу 

спеціальності «Фінанси, банківська справа і 

страхування» Тімуш Ганна; 



аспірант Академії Півторак Ганна. 

15.00–15.20 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка 

до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.20–16.00 Зустріч 5 з адміністративним персоналом  

 

Члени експертної групи; 

Декан факультету економіки, соціальних технологій 

та туризму, к.е.н., доцент Шолудченко Сергій 

Васильович; 

В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної 

роботи Коваленко Сергій Миколайович (напрямок 

навчально-методичної роботи)   

Голова комісії з питань моніторингу якості освіти 

Науково-методичної ради Академії Співак Віктор 

Миколайович (особа, відповідальна за забезпечення 

якості вищої освіти) 

Проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх 

зв’язків, кандидат фіз.-мат. наук Головко Ярослав 

Дмитрович;  

бухгалтер Вовкотруб Валентина Петрівна.  

16.00– 16.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка 

до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.30-17.10 Зустріч 6 з випускниками Члени експертної групи; 

Випускники: 

Бородавка Юлія,  

Кудрявцева Юлія,  

Леонтьєва Вікторія,  

Кожин Владислав,  

Загурська Павліна,  

Білобжицька Тетяна.  

17.10-17.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 

до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

17.30-18.10 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП:  



Ярмоленко Юлія, Голова наглядової ради ТОВ 

«Київський БКК», депутат Київської міської ради; 

Павлушенко Олена,  головний бухгалтер ТОВ 

«СЕВЕН СІ АЙ»; 

Козенко Світлана,  головний бухгалтер ПП «АЛТІР-

АВТ»; 

Лобова Анастасія, фахівець відділу інноваційних та 

інвестиційних проектів, Державна інноваційна 

інвестиційна компанія; 

Ховпун Ганна, заступник начальника відділу 

організації продажів ТВБВ №10026/0187 АТ 

«Ощадбанк». 

 

18.10-18.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

День 2 – 02.03.2021 

09.30-10.00 Організаційна зустріч членів експертної 

групи 

Члени експертної групи 

10.00-11.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи;  

Декан факультету економіки, соціальних технологій 

та туризму, к.е.н., доцент Шолудченко Сергій 

Васильович (особа, відповідальна за матеріально-

технічну базу університету); 

гарант ОП  к.е.н., доцент Гуляєва Людмила 

Петрівна 

11.00–11.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

11.30–12.10 Зустріч 8. Зустріч з допоміжним 

персоналом 

Члени експертної групи; 

Менеджер по персоналу Петрецька Оксана 

Василівна;  

завідувач бібліотеки Очколяс Валентина Сергіївна; 

к.п.н., доцент кафедри соціальної роботи та 

практичної психолої Пожидаєва Оксана Василівна 

(психологічна підтримка студентів); 

проректор з стратегічного розвитку та зовнішніх 

зв’язків, кандидат фіз.-мат. наук Головко Ярослав 



Дмитрович;  

відповідальний секретар приймальної комісії Співак 

Віктор Миколайович. 

12.10-12.30 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

12.30-13.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітньо-професійного процесу 

(крім гаранта ОП та представників адміністрації 

ЗВО) 

13.10-13.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 

13.30–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.20 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14.20-15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00-15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі та 

підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

15.30-16.00 Зустріч 9 з гарантом ОП Члени експертної групи;  

Гарант ОП  

16.00–16.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

В.о. ректора, проректор з науково-педагогічної 

роботи, кандидат фіз.-мат. наук, доцент Коваленко 

Сергій Миколайович; 

декан факультету економіки, соціальних технологій 

та туризму, к.е.н., доцент Шолудченко Сергій 

Васильович; 

Гарант ОП, к.е.н., доцент Гуляєва Людмила 

Петрівна. 

День 3 – 03.03.2021 

10.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


