
 
 

 
ПРОГРАМА 

дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної 
експертизи освітньої програми «Біологія» 

за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти за справою № 54/АС-22  
в Уманському національному університеті садівництва 

 

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. 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

2.1. ЗВО на час роботи експертної групи надає всі технічні можливості для роботи, 
використовуючи платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення суперечностей, 
всі зустрічі будуть фіксуватися за допомогою відеозапису. Всі учасники онлайн-зустрічей на базі 
платформи ZOOM зобов’язуються вмикати власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів, так, 
власне, і експертів. 

2.2. Члени експертної групи забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. Голова 
експертної групи забезпечує відеофіксацію відповідних зустрічей 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. ЗВО забезпечує долучення до відео-конференцій усіх членів фокус-груп у погоджений 
час. Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, 
що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою. 

2.5. У розкладі акредитації 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 програмі передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх 
учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце 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 21.02.2022 р. 

0845–0900 Організаційна зустріч членів 
експертної групи 

Члени експертної групи: Лебедєва Н. І., Панкова О. В., Бурмагіна М. О. 

0900–0930 Організаційна зустріч 
з гарантом ОП 

Члени експертної групи.  
Гарант ОП Леонтюк І. Б. 

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

1000–1030 Зустріч 1  
з керівником та менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи.  
Гарант ОП Леонтюк І. Б. 
Ректор університету Непочатенко О. О.  
Проректор з науково-педагогічної роботи Мальований М. І. 
Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Щетина С. В. 

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

1100–1200 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи.  
Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
Леонтюк І. Б.; Парубок М. І.; Мамчур Т. В.; Жиляк І. Д.; Рассадіна І. Ю.; 
Костюк М. В.; Гурський І. М.; Трус О. М.; Лещенко С. В. 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

1230–1330 Обідня перерва  

1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 
освіти 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП. 

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

1530–1600 Зустріч 4 з роботодавцями  Члени експертної групи; 
Представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур 
внутрішнього забезпечення якості ОП: 
Якимчук Р. А. старший науковий співробітник відділу генетичного 
поліпшення рослин Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. 
Григорчук А. П. заступник директора ТОВ «Володимирівське». 
Валюк В. Ф. завідувач агрохімічної лабораторії ПП «Поділля-
Агрохімсервіс». 
Чорноморець В. С. агроном-консультант ПП «Поділля-Агрохімсервіс». 
Діденко І. П. завідувач відділу трав’янистих рослин Національного 
дендрологічного парку «Софіївка». 

1600–1630 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

1630–1700 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування 
університету  

Члени експертної групи. 
Голова ради студентського самоврядування ЗВО Беденко О.; 
Представники студентського самоврядування університету: 
Грановська М.; Тіхоміров О.; Шкапенко Д.; Грабова Д.; Олійник С. 

1700–1730 Зустріч 5 з представниками 
студентського самоврядування  

Члени експертної групи. 
Голова ради студентського самоврядування факультету Беденко О. 
Голова ради молодих вчених Костецька К. 
Голова наукового товариства студентів та аспірантів Яценко В. 
Представники студентського самоврядування факультету: Шкапенко Д.; 
Карпенко Р.; Чечельницька А.; Волкова А. 

1730–1800 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

1800–1830 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

1830–1900 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 2 22.02.2022 р. 

0830–0900 Підготовка експертної групи до 
Zoom-конференції 

Члени експертної групи 

0900–1100 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи. 
Гарант ОП. 
Проректор з адміністративно-господарської роботи Дядькун Л. В. 
Директор наукової бібліотеки Кравченко Т. О. 
Керівник лабораторії «Біорізноманіття живих систем» Розборська Л. В. 
Куратор Наукового гербарію Мамчур Т. В. 
Співробітник навчально-наукової лабораторії «Біонеорганічної хімії, 
якості і безпеки об’єктів сільськогосподарського виробництва» Ляховська 
Н. О. 
Керівник навчально-наукової лабораторії «Екологічного моніторингу в 
агросфері» Притуляк Р. М. 
Керівник навчально-наукової лабораторії «Біологічні основи 
продуктивності рослин» Леонтюк І. Б. 

1100–1130 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

1130–1200 Зустріч 6 із адміністративним 
персоналом 

Члени експертної групи; 
Завідувач навчального відділу Іванова Н. А. 
Завідувач відділу моніторингу якості освіти Пітель Н. Я. 
Заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та захисту 
рослин із денної форми навчання Слободяник Г. Я. 
Заступник декана факультету плодоовочівництва, екології та захисту 
рослин з практичної підготовки студентів Фоменко О. О. 

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

1230–1330 Обідня перерва  

1330–1400 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 



Час Зустріч або інші активності Учасники 

1400–1430 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи. 
Начальник науково-дослідної частини Бурляй О. Л. 
Директор Центру міжнародної освіти та співпраці Рибчак В. І. 
Директор Центру професійно-кар'єрної орієнтації та доуніверситетської 
підготовки Чернега І. І 
Практичний психолог психологічної служби університету Мазуренко В. Д. 
Завідувач Центру культури і виховання студентів Паєвський П. Б. 

1430–1500 Підведення підсумків 7 і підготовка 
до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

1500–1530 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1530–1630 Підведення підсумків зустрічі 7 
підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

1630–1700 Фінальна зустріч Члени експертної групи.  
Гарант ОП Леонтюк І. Б. 
Ректор університету Непочатенко О. О. 
Проректор з науково-педагогічної роботи Мальований М. І. 
Завідувач відділу моніторингу якості освіти Пітель Н. Я. 
Декан факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин 
Щетина С. В. 

День 3 23.02.2022 р. 

0900–1800 «День суджень» внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи 


