
 

 

ПРОГРАМА 

дистанційного візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» в 

Луганському національному аграрному університеті 

з 26.04.2021 р. по 28.04.2021 р. 

 

1. Призначення та статус цієї програми. 

Дана 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 роботи експертної групи надає технічні можливості для роботи, 

використовуючи онлайн платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення 

суперечностей, всі онлайн-зустрічі будуть записуватися онлайн. Всі учасники на онлайн 

зустрічах зобов’язуються вмикати власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів так і 

експертів. 

2.2. Члени ЕГ забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із використанням 

бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. Голова 

експертної групи забезпечує відеофіксацію зустрічей з фокус-групами та несе особисту 

відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім надання відповідних записів 

Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти для проведення 

акредитаційної експертизи даної освітньої програми. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою. 

2.4. ЗВО забезпечує долучення до відео-конференцій осіб, визначених у програмі 

виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до програми виїзду, є 

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

до розкладу. 

2.5. У розкладі виїзду 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 розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про 

дату, час та посилання для проведення такої зустрічі. 

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 дистанційно із використанням 

технічних засобів відеозв’язку. 



 

3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 –26.04.2021 

09:00–09:10 Організаційна зустріч ЕГ Члени експертної групи 

09:10–09:30 Організаційна зустріч з гарантом Члени експертної групи: Луговий Сергій Іванович, Ведмеденко Олена 

Володимирівна, Лящук Валентина Олегівна;  

гарант ОП Шахова Юлія Юріївна 

09:30–09:45 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:45–10:15 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Луговий С.І., Ведмеденко О.В., Лящук В.О.;  

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-господарчої 

роботи Любімов Іван Миколайович; 

в. о. декана факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій Пархоменко Людмила Іванівна; 

гарант ОП Шахова Юлія Юріївна 

10:15–10:30 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2  

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (2-3 здобувачі кожного 

року навчання в т.ч. і заочної форми) 

Яковлєв Олексій В’ячеславович;  

Чмак Валерій Олександрович;  

Луканіна Наталія Миколаївна; 

Потєха Ірина Вікторівна;  

Кириченко Ганна Сергіївна;  

Кочегаров Микита Сергійович;  

Бондаренко Світлана Олександрівна; 
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Сало Аліна Анатоліївна; 

Шершньов Володимир Ігорович;  

Мануйлов Микола Андрійович; 

Шульга Світлана Русланівна;  

Бударина Олександра Євгеніївна. 

11:30–11:45 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11:45–12:45 Зустріч 3 з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, включаючи завідувачів кафедр (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації університету), що 

безпосередньо відповідають за зміст ОПП, а також є викладачами 

даної освітньо-професійної програми (не більше 10 осіб) 

Афукова Наталія Олександрівна; 

Могутова Валентина Федорівна; 

Василець Валентина Григорівна; 

Берестова Людмила Євгенівна; 

Стрижак Тетяна Анатоліївна; 

Лугова Тетяна Миколаївна; 

Березенко Катерина Сергіївна; 

Руднік Денис Геннадійович; 

Ращупкіна Людмила Леонідівна; 

Наголюк Олена Євгеніївна 

12:45–13:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4  

Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:30 Зустріч 4 з представниками студентського 

самоврядування та Ради молодих вчених 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

голова студентського самоврядування Гура Максим Олегович, 

заступник голови Яценко Данило Олександрович,  

член студентського самоврядування Гнидюк Наталія Олександрівна, 

староста групи БТ 71 Яковлєв Олексій В’ячеславович, 

староста групи БТ 281 Кириченко Ганна Сергіївна, 

голова Ради молодих вчених Рудник Денис Геннадійович 

14:30–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до Члени експертної групи 
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зустрічі 5  

15:00–15:30 Зустріч 5 з роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП – 4-5 осіб. 

Заступник директора з наукової роботи Інституту тваринництва 

НААН Ткачова Ірина Володимирівна; 

директор Державної дослідної станції птахівництва Катеринич Олег 

Олександрович; 

директор ТОВ «Крамагросвіт» Курінний Сергій Іванович; 

голова ФГ «Крот» Васильєв Володимир Васильович; 

головний зоотехнік з конярства філії «Новоолександрівський кінний 

завод № 64 ДП «Конярство України» Павловський Сергій Сергійович 

15:30–16:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

 

16:00–17:00 Відкрита зустріч  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО) 

17:00–18:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

першого дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи 

День 2 – 27.04.2021 

09:00–09:30 Підготовка до зустрічі 6  Члени експертної групи: Луговий С.І., Ведмеденко О.В., Лящук В.О. 

09:30–11:00 Зустріч 6 з гарантом та сервісними 

підрозділами  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Шахова Юлія Юріївна; 

методист сектору забезпечення якості вищої освіти Рубан Ганна 

Сергіївна; 

начальник юридичного відділу Гончарова Ірина Тамерланівна; 

директор центру сучасних освітніх та інформаційних технологій 

Різниченко Іван Вікторович; 

директор центру патріотичного та культурно-естетичного розвитку 

студентів, соціальних та гуманітарних проектів Цвяткова Світлана 

Володимирівна; 

відділ охорони праці Кравчуновська Наталія Вікторівна, 

завідувач навчального відділу Казаков Максим Вікторович; 
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головний бухгалтер Хорова Олена Олександрівна; 

начальник відділу кадрів Возіянова Наталя Павлівна; 

директор центру проєктної діяльності та стратегічного розвитку 

Бородачов Валерій Павлович; 

представник бібліотеки Мокляк Олена Іванівна. 

11:00–11:30 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

11:30–12:30 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОПП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

помічник проректора з адміністративно-господарської роботи  

Рудь Ігор Леонідович;  

в. о. декана факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій Пархоменко Людмила Іванівна; 

гарант ОП Шахова Юлія Юріївна; 

члени проектної групи: Берестова Людмила Євгеніївна,  

Стрижак Тетяна Анатоліївна   

12:30–13:00 Підведення підсумків огляду матеріально-

технічної бази. Підготовка до резервної 

зустрічі  

Члени експертної групи 

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–15:00 Резервна зустріч  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на зустріч 

15:00–16:00 Підведення підсумків резервної зустрічі та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00–16:30 Фінальна зустріч  

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Луговий С.І., Ведмеденко О.В., Лящук В.О.;  

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-господарчої 

роботи Любімов Іван Миколайович; 

в. о. декана факультету ветеринарної медицини, біологічних і 

харчових технологій Пархоменко Людмила Іванівна; 

гарант ОП Шахова Юлія Юріївна 

16:30–18:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі та Члени експертної групи 
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другого дня дистанційного візиту 

(відеоконференція) 

День 3 – 28.04.2021  

09:00–18:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи  

Члени експертної групи: Луговий С.І., Ведмеденко О.В., Лящук В.О. 

 


