
 

 

 

 

 

 

 
ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи в Луганський національний аграрний університет 

 під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми 
«Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина», за третім 

рівнем вищої освіти 

у період з 31.05.2021-02.06.2021 рр.  
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 31.05.21 
08:30–09:00 Підготовка до зустрічі 1 Відеоконференція  

Члени експертної групи: Лавріненко Інна Вікторівна; 
Салата Володимир Зеновійович; Біленький Володимир 

Олегович 

09:00–09:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

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;  
відповідальний секретар приймальної комісії – Кіральгазі 

Іван Іванович; 

в. о. декана факультету ветеринарної медицини, 
біологічних і харчових технологій – Пархоменко Людмила 

Іванівна; 
гарант ОНП – Наливайко Людмила Іванівна 

09:30–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до наступної 

Відеоконференція  
Члени експертної групи : 

10:00–11:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОНП  

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

гарант ОНП – Наливайко Людмила Іванівна;  
в. о. декана – Пархоменко Людмила Іванівна;  

проректор з науково-педагогічної та адміністративно-

господарської роботи – Любімов Іван Миколайович; 
заступник проректора з науково-педагогічної та 

адміністративно-господарської роботи – Рудь Ігор 

Леонідович; 
представник бібліотеки – Мокляк Олена Іванівна; 

зав. лабораторії факультету ветеринарної медицини, 

біологічних та харчових технологій – Сидоренко Лідія 

Павлівна 

11:00–11:20 Підготовка до зустрічі 2 Відеоконференція   

Члени експертної групи  



11:20–12:40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Відеоконференція  

Члени експертної групи 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП (5 осіб) 
(без представників адміністрації ЗВО та гаранта)  

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 2  Відеоконференція  

Члени експертної групи  

13:00–14:00 Обідня перерва   

14:00–14:30 Підготовка до зустрічі 3 Відеоконференція  
Члени експертної групи  

14:30–15:50 Зустріч 3 з викладачами і науковими 

керівниками 
 

 

 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 
науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми, а також 

викладають на цій програмі, наукові керівники аспірантів 

(6 осіб) 

15:50–16:20 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

16:20–17:00 Зустріч 4 з роботодавцями та 

випускниками 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОНП; 
випускники  

(без представників адміністрації ЗВО, гаранта) 

17:00–17:30 Підведення підсумків зустрічі 4 Відеоконференція  
Члени експертної групи  

День 2 – 01.06.21 

08:30–09:00 Підготовка до зустрічі 5 Відеоконференція  

Члени експертної групи 

09:00–09:40 Зустріч 5 із адміністративним 
персоналом та представниками 
допоміжних структурних підрозділів 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

перший проректор – Мартинець Лілія Асхатівна;  

провідний фахівець Центру проєктної діяльності та 

стратегічного розвитку – Шевердіна Анастасія Петрівна; 

методист сектору забезпечення якості вищої освіти 
Центру якості, професійної адаптації та консалтингу –

Рубан Ганна Сергіївна; 

завідувач навчального відділу – Казаков Максим 

Вікторович;  
головний бухгалтер – Хорова Олена Олександрівна; 

начальник відділу  кадрів – Возіянова Наталя Павлівна 

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до зустрічі 6 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

10:00–10:40 Зустріч 6 з гарантом ОП і 

представниками проєктної  групи 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

гарант ОНП – Наливайко Людмила Іванівна;  
представник проєктної групи – Пархоменко Людмила 

Іванівна  

10:40–11:00 Підведення підсумків зустрічі 6 і 

підготовка до зустрічі 7 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

11:00–11:40 Зустріч 7 із представниками 
допоміжних  структурних підрозділів 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

завідувач аспірантури – Горбачук Дмитро Васильович; 

http://lnau.in.ua/?page_id=137


відповідальний за дотримання академічної доброчесності 

в ЗВО – Кирпичова Ірина Валентинівна; 

директор Центру патріотичного та культурно-
естетичного розвитку студентів – Цвяткова Світлана 

Володимирівна; 

директор центру сучасних освітніх та інформаційних 

технологій – Різниченко Іван Вікторович; 
начальник відділу по роботі з іноземними громадянами –

Сергієнко Сергій Сергійович  

11:40–12:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Відеоконференція  
Члени експертної групи  

12:00–12:40 Зустріч 8 зі здобувачами вищої освіти Відеоконференція  

Члени експертної групи  

здобувачі вищої освіти, які є представниками 
студентського самоврядування факультету, Ради 

молодих вчених (4особи)  

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 8  

13:00–14:00 Обідня перерва  

14:00–14:10 Підготовка до резервної зустрічі Відеоконференція  

Члени експертної групи  

14:10–14:40 Резервна зустріч Відеоконференція  

Члени експертної групи. Особи, додатково запрошені на 
зустріч 

14:40–15:00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до відкритої 

зустрічі 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

15:00–15:30 Відкрита зустріч Відеоконференція  

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього 

процесу  
(крім гаранта ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

15:30–16:00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, підготовка до фінальної 

зустрічі 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

16:00–17:00 Фінальна зустріч Відеоконференція  

Члени експертної групи 

гарант ОП – Наливайко Людмила Іванівна; 

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;  

в. о. декана факультету ветеринарної медицини, 
біологічних і харчових технологій – Пархоменко Людмила 

Іванівна  
17:00–17:30 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 02.06.21 

09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

 

  


