
 
 

 
 

ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи  

з використанням технічних засобів відеозв’язку 

у період з 09.03.2023 р. по 11.03.2023 р. 

у Вінницькому торговельно-економічному інституті  

Державного торговельно-економічного університету 

освітньої програми «Соціальне забезпечення» (ID 55227 у ЄДЕБО) 

галузі знань 23 Соціальна робота за спеціальністю 232 Соціальне забезпечення 

 за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

 

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

групи у Вінницькому торговельно-економічному інституті Державного 

торговельно-економічного університету (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 освітньо-професійної програми професор кафедри 

економіки та міжнародних відносин, д.е.н., доц. Мартинова Л.Б. 

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 –09.03.2023 

08.45-09.00 Налаштування on-line роботи експертної групи 

та представників Вінницького торговельно-

економічного інституту Державного 

торговельно-економічного університету (далі - 

ВТЕІ ДТЕУ) 

Члени експертної групи 

09.00-09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  

Гарант ОП «Соціальне забезпечення» - Мартинова Лілія 

Борисівна 

09.40-10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00-11.00 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ВТЕІ 

ДТЕУ, відеоконференція 

Члени експертної групи,  

Директор інституту – Замкова Наталія Леонідівна; 

Заступник директора з навчально-виховної роботи - 

Юрчик Ірина Борисівна; 

Заступник директора з міжнародної діяльності та 

стратегічного розвитку – Мережко Володимир 

Миколайович; 

Заступник директора з фінансово-економічних питань-

головний бухгалтер – Откаленко Олена Миколаївна; 

Заступник директора з адміністративно-господарської 

частини – Тудін Олександр Іванович; 

Заступник декана факультету економіки, менеджменту та 

права – Іванченко Галина Валеріївна; 

Гарант ОП – Мартинова Лілія Борисівна 

11.00-11.20 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.20-12.20 Зустріч 2 зі здобувачами освіти ОП «Соціальне 

забезпечення», відеоконференція 

Члени експертної групи; 

здобувачі освіти, які навчаються на ОП: 

Коломієць Дарія; Колодка Анна; Пивовар Ліза (здобувачі 

вищої освіти 1 курсу); 

Бугайчук Аліна; Швець Крістіна; Шабатура Юліан 

(здобувачі вищої освіти 2 курсу); 

Кривенька Тетяна; Попеско Аміна (здобувачі вищої 

освіти 3 курсу); 



Гавлюк Ліза; Волинець Настя (здобувачі вищої освіти 4 

курсу) 

12.20-12.40 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.40-13.40 Зустріч 3 з академічним персоналом ОП 

«Соціальне забезпечення», відеоконференція 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Мартинова Лілія Борисівна;  

Завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин - 

Хачатрян Валентина Валентинівна; Мацера Ольга 

Анатоліївна; Осіпова Лариса Василівна; Новицький 

Руслан Михайлович; Тимкова Валентина Андріївна; 

Заюков Іван Вікторович; Штифурак Віра Євгеніївна; 

Гарбар Віктор Анатолійович; Бахновська Ірина 

Петрівна; Даценко Ганна Василівна; Павлюк Тетяна 

Іванівна; Богацька Наталя Миколаївна; Ковтун Едуард 

Олександрович; Романовська Юлія Анатоліївна; 

Откаленко Олена Миколаївна; Юрчик Ірина Борисівна 

13.40-13.50 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

13.50-14.30 Обідня перерва   

14.30-15.10 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування, відеоконференція 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування: 

Цимбалюк Катерина – голова Ради студентського 

самоврядування;  

Волкова Марина – голова Ради студентського 

самоврядування факультету економіки, менеджменту та 

права;  

Заїченко Карина – голова Студентського наукового 

товариства «ВАТРА»;  

Субботіна Олександра – голова Студентського 

туристичного клубу «Way to Freedom»;  

Крот Віктор – голова профспілкового комітету 

факультету економіки, менеджменту та права 

15.10-15.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30-16.20 Резервна зустріч 1, 

Відеоконференція 

Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 



16.20-16.40 Підведення підсумків резервної зустрічі і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

16.40-17.20 Зустріч 5 з випускниками та роботодавцями, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

випускники та представники роботодавців: 

Мазур Анастасія; Шмалій Олександра; Куцолабська 

Діана (випускники ОП); 

Корчака Олена Сергіївна – начальник головного 

управління Пенсійного фонду України у Вінницькій 

області; Войткова Валентина Романівна – директор 

департаменту соціальної політики Вінницької міської 

ради; Квят Наталя Валентинівна – начальник Головного 

управління Національної соціальної сервісної служби у 

Вінницькій області; Жиліховська Наталія – заступник 

директора Вінницького міського територіального центру 

соціального обслуговування; Скаковська Галина 

Петрівна – директор Вінницького обласного центру 

зайнятості; Бурєнніков Юрій Юрійович – заступник 

голови громадської організації Центру соціальної 

адаптації та розвитку «Європейська ініціатива»; 

Косаківська Надія Михайлівна – Голова Вінницької 

міської організації Товариства Червоного Хреста України 

17.20-17.40 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 

17.40-18.00 Підведення підсумків Дня 1. Члени експертної групи 

День 2 – 10.03.2023 

08.45-09.00 Організаційна зустріч членів експертної групи. 

Підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

09.00-10.00 Зустріч 6. Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП: 

(відео-онлайн в режимі реального часу) 

Члени експертної групи;  

Гарант ОП – Мартинова Лілія Борисівна. 

Гулівата Інна Олександрівна (1,2 корпуси); Абдулаєва 

Анастасія Євгенівна; Чернега Вероніка Володимирівна 

(4 корпус); Гатаулліна Ельміра Іреківна (гуртожиток) 

10.00-10.20 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10.20-11.20 Зустріч 7. Зустріч з допоміжним персоналом, 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Мартинова Лілія Борисівна; 

В.о. начальника відділу кадрів – Аязбекова Наталія 

Пилипіна; 



Заступник директора з навчально-виховної роботи – 

Юрчик Ірина Борисівна; 

Заступник директора з фінансово-економічних питань-

головний бухгалтер – Откаленко Олена Миколаївна; 

Начальник загального відділу – Порохня Тамара 

Василівна; 

Начальник відділу технічніх засобів навчання – 

Новицький Руслан Михайлович  

11.20-11.40 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

 

11.40-12.40 Зустріч 8 з адміністративним персоналом, 

відеоконференція 

 

Члени експертної групи; 

Гарант ОП – Мартинова Лілія Борисівна; 

Представник керівництва з питань розвитку впровадження 

та функціонування системи управління якістю - Чорна 

Наталія Миколаївна;  

Начальник навчального відділу – Слободиська Оксана 

Арнольдівна; 

Начальник навчально-методичного відділу – Шевчук 

Тетяна Михайлівна; 

Начальник відділу реклами та зв’язків з громадськістю / 

представник центру розвитку кар’єри – Лук’янець Алла 

Вікторівна; 

Начальник відділу наукової роботи та міжнародної 

співпраці – Бондар Сусана Давидівна; 

Фахівець 1 категорії відділу наукової роботи та 

міжнародної співпраці (відповідальна за міжнародну 

практику) – Западинська Ірина Георгіївна  

12.40-13.00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

13.00-13.40 Обідня перерва  

13.40-14.40 Відкрита зустріч, відеоконференція Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітньо-професійного процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації закладу) 

14.40-15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

15.00-15.40 Резервна зустріч 2, 

Відеоконференція 

Члени експертної групи; особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 

15.40-16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі і 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 



16.00-17.00 Фінальна зустріч, відеоконференція  Члени експертної групи,  

Директор інституту – Замкова Наталія Леонідівна; 

Заступник директора з навчально-виховної роботи - 

 Юрчик Ірина Борисівна; 

Заступник директора з міжнародної діяльності та 

стратегічного розвитку - Мережко Володимир 

Миколайович; 

Заступник директора з фінансово-економічних питань-

головний бухгалтер – Откаленко Олена Миколаївна; 

Заступник директора з адміністративно-господарської 

частини - Тудін Олександр Іванович; 

Заступник декана факультету економіки, менеджменту та 

права – Іванченко Галина Валеріївна; 

Завідувач кафедри економіки та міжнародних відносин - 

Хачатрян Валентина Валентинівна; 

Гарант ОП – Мартинова Лілія Борисівна 

17.00-17.30 Підведення підсумків Дня 2. Члени експертної групи 

День 3 – 11.03.2023 

09.00-18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 

 

 


