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ПРОГРАМА 

акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми «Агрономія» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти (справа №867/АС-21) за спеціальністю 

201 «Агрономія» у Луганському національному аграрному університеті 

 з 12 по 14 травня 2021 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений із закладом 

вищої освіти (далі – ЗВО) план роботи експертної групи в Луганському 

національному аграрному університеті (ЛНАУ) під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її роботи. 

Дотримання цієї програми є обов’язковим як ЗВО, так і для експертної групи. 

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

групи, так і ЗВО. 

Узгоджена програма «онлайн-візиту» 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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних 

засобів відеозв’язку та передбачає проведення повноцінної експертизи без 

фізичної присутності експертів у ЗВО.  

2.2. ЗВО на час акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи сприяє 

проведенню акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 

відеозв’язку з метою проведення повноцінної експертизи без фізичної 

присутності експертів у закладі.  

2.3. ЗВО оприлюднює програму онлайн-візиту. ЗВО не збирає учасників 

фокусгруп безпосередньо у закладі вищої освіти.  

2.4. Зустрічі із використанням технічних засобів відеозв’язку записуються 

керівником (членом) експертної групи та після закінчення експертизи 

передаються до секретаріату Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти.  

2.5. Для проведення дистанційного акредитаційного візиту ЗВО та 

експертна група використовують програму Zoom, ЗВО та експертна група 

технічно організовують та технічно підтримують всі зустрічі.  

2.6. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників та правильній інсталяції програмного забезпечення при 

потребі всім учасниках вкл. стейкголдерам (щодо використання Zoom 

додається інструкція, можлива для пересилання стейкголдерам).  

2.7. Експертна група та ЗВО до початку візиту проводять тестову зустріч 

або зустрічі з метою технічного тестування, всіх необхідних налаштувань, 
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вивчення функцій програми для ефективного модерування розмов та 

забезпечення необхідних кроків.  

2.8. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у форматі 

відеозвіту.  

2.9. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими; крім 

випадків, коли це погоджено експертною групою, на ній не можуть бути 

присутні працівники ЗВО та інші особи.  

2.10. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі 

акредитаційного «онлайн-візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.  

Зустрічі, включені до розкладу акредитаційного «онлайн-візиту», є 

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

відповідно до розкладу.  

2.11. У розкладі акредитаційного «онлайн-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 у розумні строки; ЗВО має 

вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

зустрічі.  

2.12. У розкладі акредитаційного «онлайн-візиту» передбачено відкриту 

зустріч. ЗВО публікує в себе на сайті та інших інформаційних майданчиках 

інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною групою, 

публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату, час та мету такої зустрічі для 

всіх бажаючих приєднатися.  

2.13. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи шляхом: надсилання на 

електронну пошту та/або надаються коректні посилання та/або в модулі запитів 

в системі.  

2.14. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 

освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (12 травня 2021 р.) 

08.45-09.00 Організаційна зустріч ЕГ 

(перевірка готовності 

учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Члени експертної групи: Бакуменко Ольга 

Миколаївна, Тонха Оксана Леонідівна, 

Сідлецька Оксана Миколаївна 

09.00-09.15 Організаційна зустріч з 

гарантом ОПП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 
Гарант ОПП Тимчук Віктор Михайлович 

09.15-09.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

09.30-10.10 Зустріч 1 з керівником та Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 
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менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 
О. Л., Сідлецька О. М. 
В. о. ректора Подольський Ростислав 

Юрійович;  
Перший проректор Мартинець Лілія Асхатівна;  

Проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи Кирпичова Ірина Валентинівна;  

Проректор з науково-педагогічної та 

адміністративно-господарської роботи Любімов 

Іван Миколайович;  

Гарант ОПП Тимчук Віктор Михайлович; 

В. о. декана факультету агрономії та будівництва 

Сопов Дмитро Сергійович 

10.10-10.30 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

10.30-11.30 Зустріч 2 зі здобувачами 

вищої освіти та 

випускниками ОП 

(відеоконференція)  

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП 

(по 2-3 здобувачі кожного року навчання): 

1. Кохан В. С., АГ501м, денна форма навчання 

2. Веремеєнко Ю. І., АГ501м, денна форма 

навчання 

3. Чернуха Р. О., АГ501м, денна форма навчання 

4. Фролов Є. А., АГ501зм, заочна форма 

навчання 

5. Статівка А. В., АГ501зм, заочна форма 

навчання 

6. Баліоз Д. Г., АГ501зм, заочна форма навчання 

7. Паноіваненко В. В., випускник ОПП 

8. Шапошник В. В., випускник ОПП 

9. Царюк О. А., випускник ОПП 

10. Дарчук Д. В., випускник ОПП 

11.30-11.50 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

11.50-12.10 Кава-брейк  

12.10-12.50 Зустріч 3 з представниками 

студентського 

самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 
представники студентського самоврядування (1–2 

особи від органу студентського самоврядування 

ЗВО, які відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої 

освіти:  

1. Гура М. О., ЕК291, денна форма навчання;  

2. Яценко Д. О., ФБ291, денна форма навчання;  

3. Гнидюк Н. О., АГ71, денна форма навчання; 

4. Ласковець О. С., ГЗ391, денна форма 

навчання;  
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5. Сидоренко А. Ю., ВМ201с, денна форма 

навчання 

2–3 особи від органу студентського 

самоврядування відповідного структурного 

підрозділу, у якому реалізовується ОП) 

1. Ласковець О. С., ГЗ391, денна форма 

навчання; 

2. Веріх В. В., ГЗ391, денна форма навчання; 

3. Сизий Р. Ю., АГ391с, денна форма навчання. 

12.50-13.00 Підведення підсумків 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва Члени експертної групи. 

14.00-14.20 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи. 

14.20-15.00 Зустріч 4 з роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 

Представники роботодавців, зокрема ті, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОП «Агрономія»: 

1. Заступник генерального директора  

з міжнародних питань УКАБ Кравченко А. Г.; 

2. Генеральний директор агенцій  

UCABevent та UCABtravel (керівник проекту 

Агрокебети) Циркун А. В. 

3. Директор Донецької державної 

сільськогосподарської дослідної станції НААН 

України, д.с.-г.н. Вінюков О. О.; 

4. Завідувач лабораторії охорони грунтів від 

ерозії ННЦ «Інститут ґрунтознавства імені О.Н. 

Соколовського» Коляда В.П.; 

5.Директор ДП АПК «УКРАГРОСТАР» 

Васильєв М.В. 

15.00-15.20 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 

 

15.20-16.00 Відкрита зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО). 

16.00-16.15 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

16.15-16.40 Кава-брейк  

16.40-18.00 Підведення підсумків 

першого дня дистанційного 

візиту (відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

День 2 – (13 травня 2021 р.) 

08.45-09.00 
Організаційна зустріч ЕГ 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 

9.00-10.00 Огляд матеріально-технічної Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 
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бази, що використовується 

під час реалізації ОПП 
О. Л., Сідлецька О. М. 
Гарант ОПП Тимчук Віктор Михайлович 

Проректор з науково-педагогічної та 

адміністративно-господарської роботи Любімов 

Іван Миколайович 
В.о. директора Донбаського аграрного фахового 

коледжу ЛНАУ Воронцова Олена Миколаївна 

В. о. декана факультету агрономії та будівництва 

Сопов Дмитро Сергійович 

Фахівці, відповідальні за матеріально-технічну 

базу кафедри, факультету, навчально-наукові 

лабораторії університету,  студентське містечко 

тощо. 

10.00-10.15 Підведення підсумків і 

підготовка до  

Зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

10.15-10.30 Кава-брейк  

10.30-11.30 Зустріч 5 з академічним 

персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 
Науково-педагогічні працівники, включаючи 

завідувачів кафедр (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО), що 

безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 

є викладачами даної освітньо-професійної 

програми: 

1. В. о. завідувача кафедри агрономії та 

лісівництва Халін Сергій Федосійович; 

2. Доцент кафедри агрономії та лісівництва 

Осипова Людмила Сергіївна; 

3. Старший викладач кафедри агрономії та 

лісівництва Бубнікович Аліна Володимирівна; 

4. Професор кафедри агрономії та лісівництва 

Вінюков Олександр Олександрович; 

5. Професор кафедри агрономії та лісівництва 

Боговин Анатолій Власович; 

6. Старший викладач кафедри загальноосвітньої 

підготовки Лугова Тетяна Миколаївна. 

11.30-12.00 Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

12.00–13.00 Робота з документами. 

Документи надсилаються на 

електронну пошту або 

надаються коректні 

посилання на сайті ЗВО та 

робота в модулі запитів в 

електронній системі 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 
Гарант ОПП Тимчук Віктор Михайлович 

В. о. декана факультету агрономії та будівництва 

Сопов Дмитро Сергійович 

13.00-14.00 

 

Обідня перерва  
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14.00-14.15 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи. 

14.15-14.55 Зустріч 6 з допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 

Директор центру якості, професійної адаптації та 

консалтингу Клименко Яна Миколаївна; 

Начальник відділу кадрів Возіянова Наталія 

Павлівна;  

Начальник загального відділу Дрогін Євгеній 

Олександрович;  

Головний бухгалтер Хорова Олена 

Олександрівна;  

Начальник юридичного відділу Гончарова Ірина 

Тамерланівна; 

Директор центру патріотичного та культурно-

естетичного розвитку студентів Цвяткова 

Світлана Володимирівна; 

Директор центру соціальних та гуманітарних 

проектів Бородачов Валерій Павлович;  

Директор центру сучасних освітніх та 

інформаційних технологій Різниченко Іван 

Вікторович;  

Начальник відділу по роботі з іноземними 

громадянами Сергієнко Сергій Сергійович;  

Завідувач навчального відділу Казаков Максим 

Вікторович;  

Представник відділу охорони праці 

Кравчуновська Наталія Вікторівна;  

Представник господарського відділу Рудь Ігор 

Леонідович;  

Представник бібліотеки Мокляк Олена 

Іванівна. 

14.55-15.10 Підведення підсумків 

зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

15.10-15.20 Кава-брейк  

15.20-15.50 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.50-16.10 Підведення підсумків 

резервної зустрічі підготовка 

до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи. 

16.10-16.30 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Бакуменко О.М., Тонха 

О. Л., Сідлецька О. М. 

В.о. ректора Подольський Ростислав 

Юрійович;  

Перший проректор Мартинець Лілія Асхатівна;  

Проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи Кирпичова Ірина Валентинівна;  

Проректор з науково-педагогічної та 

адміністративно-господарської роботи Любімов 
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Іван Миколайович;  

Гарант ОПП Тимчук Віктор Михайлович 

В. о. декана факультету агрономії та будівництва 

Сопов Дмитро Сергійович 

16.30-18.00 Підведення підсумків 

фінальної зустрічі і другого 

дня дистанційного візиту 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  

 

День 3 – (14 травня 2021 р.) 

09.00-18.00 
«День суджень» -  внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи. 

 


