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ПРОГРАМА 

акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення 

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Агрономія» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (справа №1879/АС-21) за 

спеціальністю 201 «Агрономія» у Поліському національному університеті 

з 16 по 18 грудня 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 у Поліському 

національному університеті (ПНУ) 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 й є частиною 

матеріалів акредитаційної справи.  

2. Загальні умови роботи експертної групи  

2.1. Акредитаційна експертиза проводиться з 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 з 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 в закладі вищої освіти.  

2.4. Зустрічі з 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 і технічно підтримують усі зустрічі.  

2.6. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників і 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, усіх необхідних налаштувань, 
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вивчення функцій програми для ефективного модерування розмов і 

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 із експертною групою, 

публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату, час і 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 

у системі.  

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

акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у 

відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 – (16 грудня 2021 р.) 

08.45-09.00 

Організаційна зустріч ЕГ 

(перевірка готовності 

учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Члени експертної групи: Лавренко Сергій 

Олегович, Маренич Микола Миколайович, 

Дудка Ангеліна Анатоліївна 

09.00-09.30 

Організаційна зустріч із 

гарантом ОПП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Лавренко Сергій 

Олегович, Маренич Микола Миколайович, 

Дудка Ангеліна Анатоліївна 

Гарант ОПП Кропивницький Руслан 

Броніславович 

09.30-09.45 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

09.45-10.15 

Зустріч 1 з керівником і 

менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

Ректор Скидан Олег Васильович; 

Проректор з наукової роботи та інноваційного 

розвитку Романчук Людмила Донатівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

соціального та гуманітарного розвитку 

Мартинчук Іван Володимирович; 

Проректор з питань економічного розвитку та 

безпеки Демяненко Юрій Володимирович 

Головний бухгалтер – Савченко Роман 

Олександрович 
Декан агрономічного факультету Саюк 

Олександр Анатолійович; 

Гарант ОПП Кропивницький Руслан 

Броніславович 

10.15-10.30 

Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

10.30-11.10 

Зустріч 2 зі здобувачами 

вищої освіти 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОПП (1-

4 років курсів денної та заочної форми навчання): 

Здобувачі 1-го курсу очної форми навчання: 

1. Трембіцький Станіслав Вікторович 

2. Поліщук Іванна Віталіївна 

Здобувачі 2-го курсу очної форми навчання: 

1. Овсійчук Валентин Петрович 

2. Сохацька Анна Олександрівна 

Здобувачі 3-го курсу очної форми навчання: 

1. Петренко Наталія Ігорівна 

2. Ничипорук Марина Геннадіївна 

Здобувачі 4-го курсу очної форми навчання: 

1. Моргунов Владислав Володимирович 

2. Назарчук Павло Леонідович 
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Здобувачі 4-го курсу заочної форми навчання: 

1. Жигульська Катерина Сергіївна 

2. Войченко Вікторія Володимирівна 

3. Вихристенко Богдан Вікторович 

 

11.10-11.30 

Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

11.30-12.10 

Зустріч 3 з 

представниками 

студентського 

самоврядування 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

Представники студентського самоврядування ЗВО, 

які відповідають за участь студентів у внутрішній 

системі забезпечення якості вищої освіти. 

1. Голова студентської ради університету 

Дем’янчук Іван Володимирович 
2. Голова первинної профспілкової організації 

студентів університету Бойко Тетяна 

Олександрівна 

Представники від органу студентського 

самоврядування агрономічного факультету: 

1. Левченко Світлана Олександрівна 

2. Напольський Владислав Дмитрович 

3. Олійник Ярослав Богданович 

 

12.10-12.30 

Підведення підсумків 

зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

12.30-13.10 

Зустріч 4 із 

роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

Представники роботодавців, зокрема ті, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОПП «Агрономія»: 

1. Орловський Микола Йосипович, керівник 

групи Західного регіону компанії «Долина»; 

2. Карпишин Олександр Володимирович, 

головний агроном ПП «Галекс Агро»; 

3. Пузняк Оксана Михайлівна, в.о. директора 

Волинської державної сільськогосподарської 

дослідної станції інституту картоплярства 

НААН; 

4. Гірин Дмитро Миколайович, бізнес-менеджер 

ТОВ «Суфле Агро Україна» Захід; 

5. Гаврилов Сергій Олексійович, агроном-

дослідник Інституту прикладної біотехнології 

(група компаній «БТУ-Центр»). 

13.10-13.20 
Підведення підсумків 

зустрічі 4 
Члени експертної групи. 

13.20-14.20 Обідня перерва  

14.20-14.30 
Підготовка до відкритої 

зустрічі 
Члени експертної групи. 
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14.30-15.10 
Відкрита зустріч 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОПП і представників адміністрації ЗВО). 

15.10-15.20 
Підведення підсумків 

відкритої зустрічі 
Члени експертної групи. 

15.20-18.00 

Підведення підсумків 

першого дня 

дистанційного візиту. 

Робота з документами. 

Члени експертної групи. 

День 2 – (17 грудня 2021 р.) 

08.45-09.00 Організаційна зустріч ЕГ 

Члени експертної групи: Лавренко Сергій 

Олегович, Маренич Микола Миколайович, 

Дудка Ангеліна Анатоліївна 

09.00-10.30 

Огляд матеріально-

технічної бази, що 

використовується під час 

реалізації ОПП 

Члени експертної групи. 

Гарант ОПП Кропивницький Руслан 

Броніславович; 

Заступник директора бібліотеки – Завадська 

Наталія Василівна 
Навчально-дослідне поле – Сич Михайло 

Леонідович, Панчишин Василь Зенонович 
Теплиця ПНУ – Руденко Юрій Федорович 

Музей ґрунтів та мінералів – Довбиш Лариса 

Леонідівна, Кравчук Микола Миколайович 
Завідувач вимірювальної лабораторії – Матвійчук 

Наталія Григорівна 

Головний ббухгалтер – Савченко Роман 

Олександрович 

10.30-10.45 

Підведення підсумків і 

підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

10.45-11.25 

Зустріч 5 із академічним 

персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

Науково-педагогічні працівники (крім гаранта 

ОПП та представників адміністрації університету), 

що безпосередньо відповідають за зміст ОПП, а 

також є викладачами даної освітньо-професійної 

програми (не більше 10 осіб): 

1. Журавель Сергій Васильович, к. с.-г. н., 

доцент, зав. кафедри ґрунтознавства та 

землеробства; 

2. Кравчук Микола Миколайович, к. с.-г. н., 

доцент кафедри ґрунтознавства та землеробства; 

3. Трембіцька Оксана Іванівна, к. с.-г. н., доцент 

кафедри ґрунтознавства та землеробства; 

4. Клименко Тетяна Вікторівна к. с.-г. н., доцент 

кафедри ґрунтознавства та землеробства; 

5. Кравчук Ірина Ігорівна, к. юрид. н., доцент 

кафедри правознавства; 

6. Можарівська Тетяна Вікторівна, к. псих. н., 
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доцент кафедри психології; 

7. Сладковська Тетяна Анатоліївна, к.с.-г.н., 

доцент кафедри рослинництва; 

8. Хант Галина Олександрівна, к.філол.н., 

доцент, зав. кафедри іноземних мов; 

9. Ключевич Михайло Михайлович, д.с.-г.н., 

професор, зав. кафедри захисту рослин; 

10. Тимощук Тетяна Миколаївна, к.с.-г.н., 

доцент кафедри захисту рослин. 

 

11.25-11.40 

Підведення підсумків 

зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

11.40-12.20 
Зустріч 6 з випускниками 

ОПП 

Члени експертної групи. 

Випускники ОПП останніх років: 

1. Шульга Сергій Юрійович; 

2. Глібко Андрій Олександрович; 

3. Кудинський Віталій Валерійович; 

4. Савицька Катерина Юріївна; 

5. Колодницький Олександр Юлійович; 

6. Гуторчук Дмитро Вікторович. 

12.20-12.30 
Підведення підсумків 

зустрічі 6 
Члени експертної групи. 

12.30-13.30 Обідня перерва  

13.30-13.45 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи. 

13.45-14.25 

Зустріч 7 із працівниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

1. Керівник навчально-наукового центру 

забезпечення якості освіти Степаненко 

Наталія Іванівна; 

2. Керівник навчально-наукового центру 

організації освітнього процесу Усюк Тетяна 

Вікторівна; 

3. Начальник відділу кадрів Бєльченко Світлана 

Віталіївна; 

4. Керівник відділу міжнародного співробітництва 

Поплавський Павло Генріхович; 

5. Заступник директора бібліотеки Завадська 

Наталія Василівна; 

6. Керівник психологічного хабу Safe_Spase 

Журавльова Лариса Петрівна; 

7. Завідувач навчально-дослідного поля Сич 

Михайло Леонідович; 

8. Комендант гуртожитку Слободенюк 

Олександра Володимирівна; 

9. Голова профспілки викладачів Сус Юрій 

Юрійович; 

10. Психолог Гречуха Ірина Анатоліївна. 

14.25-14.40 Підведення підсумків Члени експертної групи. 
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зустрічі 7 і підготовка до 

резервної зустрічі 

14.40-15.10 
Резервна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.10-15.25 

Підведення підсумків 

резервної зустрічі 

підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи. 

15.25-16.05 
Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи: Лавренко Сергій 

Олегович, Маренич Микола Миколайович, 

Дудка Ангеліна Анатоліївна 

Ректор Скидан Олег Васильович; 

Проректор з наукової роботи та інноваційного 

розвитку Романчук Людмила Донатівна; 

Проректор з науково-педагогічної роботи, 

соціального та гуманітарного розвитку 

Мартинчук Іван Володимирович; 
Проректор з питань економічного розвитку та 

безпеки Демяненко Юрій Володимирович 

Головний бухгалтер Савченко Роман 

Олександрович 
Декан агрономічного факультету 

Саюк Олександр Анатолійович; 

Гарант ОПП Кропивницький Руслан 

Броніславович 

16.05-18.00 

Підведення підсумків 

фінальної зустрічі та 

другого дня 

дистанційного візиту. 

Члени експертної групи. 

День 3 – (18 грудня 2021 р.) 

08.45-18.00 

«День суджень» - 

внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи: Лавренко Сергій 

Олегович, Маренич Микола Миколайович, 

Дудка Ангеліна Анатоліївна 

 


