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ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми «Агроінженерія» за другим рівнем вищої освіти 
за спеціальністю 208 – «Агроінженерія» у Луганський національний аграрний 

університет  
11-13 травня 2021 року 

 

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. 

Відповідно до підпункту 5 пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 року № 392, пункту 7 розділу ІІ 
Положення про акредитацію освітньої програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого Наказом 
Міністерства освіти і науки України 11.08.2019 року №977 та відповідно до Тимчасового порядку проведення акредитаційної 
експертизи із використання технічних засобів відеозв’язку, затвердженого рішенням Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти від 17.03.2020 року, протокол №6(23) акредитаційна експертиза відбуватиметься у віддаленому (дистанційному) 
режимі. 

Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку передбачає проведення 
повноцінної експертизи без фізичної присутності експертів у закладі. Відповідно до пункту 9 Положення про акредитацію освітніх 
програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, метою виїзної експертизи є уточнення фактів, вказаних у 
відомостях про самооцінювання, опитування представників заінтересованих сторін про освітню програму та діяльність закладу 
вищої освіти за цією програмою, формування рекомендацій щодо вдосконалення якості освітньої діяльності за цією програмою. В 
разі проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку експертна група має досягти цих цілей 
із застосуванням засобів дистанційного зв’язку. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. Експертна група проводить аналіз всіх матеріалів по справі, на основі чого формує необхідні уточнення, зустрічі тощо. 

2.2. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та правильній інсталяції 
програмного забезпечення при потребі всім учасниках вкл. стейкголдерам. При запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має 
наголосити учасникам про потребу відео зв’язку. 

2.3. ЗВО публікує в себе на сайті та інших своїх інформаційних платформах інформацію про роботу експертної групи та 
зокрема заплановану відкриту зустріч з експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату та час та мету такої 
зустрічі для всіх бажаючих приєднатися. 

2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної 
групи. 
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2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, 
вказаний у відомостях про самооцінювання. 

 
3. Розклад роботи експертної групи 
 

№ Назва заходу Учасники 

Тривалість (без 

урахування 

налаштування 

технічних 

засобів) 

Вид роботи та 

технічного 

забезпечення 

Прим. 

День 1. 11 травня 2021 

 Підготовка до зустрічі 

1 

Члени експертної групи  

ВЕТОХІН Володимир Іванович, 

ОЛЕКСАНДРЕНКО Віктор Петрович, 

ШЕРШЕНІВСЬКА Анастасія Андріївна (далі ЕГ); 

гарант ОП «Агроінженерія» -  

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайович (далі Гарант ОП) 

9:45-10:00 відеоконференція  

1. Зустріч з 

адміністрацією ЗВО 

Члени ЕГ; 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Ростислав Юрійович - в. о. ректора; 

МАРТИНЕЦЬ Лілія Асхатівна - перший проректор; 

КИРПИЧОВА Ірина Валентинівна - проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи; 

ЛЮБІМОВ Іван Миколайович - проректор з науково-

педагогічної та адміністративно-господарської роботи; 

ВОЛОХ Вадим Олександрович - завідувач кафедри "Механізація 

виробничих процесів у АПК"; 

РИНДЯЄВ Віктор Іванович - завідувач кафедри "Ремонт 

машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці"; 

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайович - гарант ОП, директор ННІ 

"Механізація сільського господарства". 

10:00-11:00 відеоконференція  

 Підведення підсумків 

зустрічі 1. 

Підготовка до зустрічі 

2 

Члени ЕГ 11:00-11:15 відеоконференція  

2. Ознайомлення з 

матеріальною базою 

Члени ЕГ; 

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайович -  гарант ОП, директор ННІ 

"Механізація сільського господарства"; 

ВОЛОХ Вадим Олександрович - завідувач кафедри "Механізація 

виробничих процесів у АПК"; 

РИНДЯЄВ Віктор Іванович - завідувач кафедри "Ремонт 

машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці"; 

11:15-12:15 Фотозвіт, 

відеотрансляція 
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ЛЮБІМОВ Іван Миколайович - проректор з науково-

педагогічної та адміністративно-господарської роботи;  

РУДЬ Ігор Леонідович - помічник проректора з адміністративно-

господарської роботи; 

МОКЛЯК Олена Іванівна – бібліотекар. 

 Підведення підсумків 

зустрічі 2. 

Члени ЕГ 12:15-12:30 відеоконференція  

 Обідня перерві  12:30-13:30   

 Підготовка до зустрічі 

3 

Члени ЕГ 13:30-13:45 відеоконференція  

3. Зустріч з академічним 

персоналом та 

науковими 

керівниками 

Члени ЕГ; 

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайович - гарант ОП, директор ННІ 

"Механізація сільського господарства"; 

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на 

цій програмі ): до 7 осіб в тому числі відповідальний за практику, 

за методичну роботу, за наукову роботу: 

ВОЛОХ Вадим Олександрович - завідувач кафедри "Механізація 

виробничих процесів у АПК", відповідальний по інституту за 

методичну роботу; 

РИНДЯЄВ Віктор Іванович - завідувач кафедри "Ремонт 

машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці", 

відповідальний по інституту за наукову роботу; 

КІМ Єн Дар - професор кафедри "Ремонт машин, експлуатація 

енергетичних засобів та охорони праці"; 

ЧАПЛИГІН Євген Миколайович - доцент кафедри 

"Механізація  виробничих процесів у АПК", відповідальний по 

інституту за практику; 

ФЕСЕНКО Григорій Васильович – доцент кафедри "Ремонт 

машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці"; 

ДЗЮБА Анатолій Іванович - доцент кафедри "Механізація  

виробничих процесів у АПК"; 

ЛОГВИНЕНКО Михайло Вікторович - старший викладач 

кафедри "Механізація  виробничих процесів у АПК". 

13:45-14:45 відеоконференція  

 Підведення підсумків 

зустрічі 3 

Підготовка до зустрічі 

4 

Члени ЕГ 14:45-15:005 відеоконференція  

4. Зустріч зі 

здобувачами освіти 

Члени ЕГ; 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: по два здобувачі 

вищої освіти з кожного курсу навчання денної форми, в тому 

числі здобувач, який брав участь у перегляді ОП  

15:00-16:00 відеоконференція  
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 Підведення підсумків 

зустрічі 4 

Підготовка до зустрічі 

5 

Члени ЕГ 16:00-16:15 відеоконференція  

5 Відкрита зустріч Члени ЕГ; 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 

представників адміністрації ЗВО)  

16:15-17:00 відеоконференція  

 Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Підготовка до зустрічі 

6 

Члени ЕГ 17:00-17:15 відеоконференція  

6. Зустріч із 

роботодавцями 

Члени ЕГ; 

ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайович - гарант ОП, директор ННІ 

"Механізація сільського господарства"; 

ШТИРОВ Олександр Сергійович – голова селянського 

(фермерського) господарства «Ніка»; 

ІЛЬКОВ Дмитро Віталійович - директор ТОВ «Санфлауер»; 

АНДРУНИК Михайло Михайлович – головний агроном ТОВ 

«БАХМУТ АГРО »; 

ІВАНУШКІН Іван Сергійович – заступник директора СТОВ 

«ІЛЮС».  

17:15-18:15 відеоконференція  

 Підведення підсумків 

зустрічі 6 

Члени ЕГ 18:15-18:30 відеоконференція  

День 2. 12 травня 2021 

 Підготовка до зустрічі 

7 

 9:45-10:00   

7. Зустріч з 

представниками 

органів студентського 

самоврядування 

Члени ЕГ; 

ГУРА Максим Олегович – голова студентського 

самоврядування університету;  

ГНИДЮК Наталя Олександрівна – голова локальної точки м. 

Харків; 

ІЩЕНКО Владислав Сергійович – голова студентської ради 

ННІ "Механізація сільського господарства"; 

ГЕРМАН Данило Сергійович – здобувач вищої освіти, група 

АІ501м. 

10:00-11:00 

 

 

відеоконференція  

 Підведення підсумків 

зустрічі 7. 

Підготовка до зустрічі 

8 

Члени ЕГ 

 

11:00-11:15 відеоконференція  
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8 Зустріч із 

адміністративним 

персоналом 

Члени ЕГ 

Керівники або представники (прізвище ім’я по батькові) 

структурних підрозділів ЗВО, відповідальних за: 

- забезпечення якості освіти;   

   РУБАН Ганна Сергіївна – методист сектору забезпечення якості 

вищої освіти центру якості, професійної адаптації та 

консалтингу; 

- підбір кадрів;  

   ВОЗІЯНОВА Наталія Павлівна  - начальник відділу кадрів; 

- приймальну комісію;  

   КІРАЛЬГАЗІ Іван Іванович - відповідальний секретар 

приймальної комісії, старший викладач кафедри "Механізація  

виробничих процесів у АПК"; 

- міжнародну роботу; 

   СЕРГІЄНКО Сергій Сергійович - начальник відділу по 

роботі з іноземними громадянами;  

   БОРОДАЧОВ Валерій Павлович – директор центру проектної 

діяльності та стратегічного розвитку; 

- організацію освітнього процесу; 

   КАЗАКОВ Максим Вікторович – завідувач навчальним 

відділом;  

- соціальну та психологічну підтримку; 

   ЦВЯТКОВА Світлана Володимирівна – директор центру 

патріотичного та культурного-естетичного розвитку студентів; 

- інші 

   РІЗНИЧЕНКО Іван Вікторович – директор центру сучасних 

освітніх та інформаційних технологій; 

   ГОНЧАРОВА Ірина Тамерланівна  - начальник юридичного 

відділу; 

  ХОРОВА Олена Олександрівна - головний бухгалтер. 

11:15-12:15 відеоконференція  

 Підведення підсумків 

зустрічі 8 

Підготовка до зустрічі 

8 

Члени ЕГ 12:15-12:30  відеоконференція  

 Обідня перерва  12:30-13:30   

9. Резервна зустріч Члени ЕГ; 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13:30-14:30 відеоконференція  

 Підведення підсумків  

резервної зустрічі 

Члени ЕГ  

 

14:30-14:45 відеоконференція  

10. Робота з документами Члени ЕГ 14:45-16:00 Надсилаються на 

електронну пошту 

та/або надаються 

коректні 
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посилання та/або в 

модулі запитів в 

системі 

 Підведення підсумків 

роботи з документами 

Підготовка до 

фінального брифінгу 

Члени ЕГ 16:00-17:00 

 

відеоконференція  

11. Фінальний брифінг Члени ЕГ; 

ПОДОЛЬСЬКИЙ Ростислав Юрійович - в. о. ректора; 

МАРТИНЕЦЬ Лілія Асхатівна - перший проректор; 

КИРПИЧОВА Ірина Валентинівна - проректор з науково-

педагогічної та навчальної роботи; 

ЛЮБІМОВ Іван Миколайович - проректор з науково-

педагогічної та адміністративно-господарської роботи; 

ВОЛОХ Вадим Олександрович - завідувач кафедри "Механізація 

виробничих процесів у АПК"; 

РИНДЯЄВ Віктор Іванович - завідувач кафедри "Ремонт 

машин, експлуатація енергетичних засобів та охорони праці"; 

 ПОЛЯКОВ Анатолій Миколайович - гарант ОП, директор ННІ 

"Механізація сільського господарства". 

17:00-18:00 відеоконференція  

День 3. 13 травня 2021 

 День суджень, 

внутрішні комунікації 

членів ЕГ 

Члени ЕГ 10:00-18:00 відеоконференція  

 


