
 
 

 
 

 

ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Агроінженерія» (ID у ЄДЕБО 9060) у  
Поліському національному університеті 

 
 

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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в ЗВО здійснюється шляхом онлайн-
візиту експертної групи. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної онлайн 
зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі 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. 

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч у форматі 
відеокоференції (лінк на відкриту зустріч заздалегідь публікується на сайті ЗВО). ЗВО 
зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 
освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає скан-копії документів та іншу інформацію, необхідну для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. 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 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 17.03.2021 року 

08:30–09:00 Організаційна зустріч з Гарантом 
освітньої програми (ОП) 

Члени експертної групи; 
Гарант ОП Сукманюк О.М. 

09:00–09:15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 
09:15–09:55 Зустріч 1 з керівництвом та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи; 
гарант ОП Сукманюк О.М; 
керівник ЗВО Скидан О.В.; 
проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та 
гуманiтарного розвитку Мартинчук В.І.; 
декан факультету інженерії та енергетики Ярош Я.Д. 

09:55–10:10 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:10–10:50 
(1-й період) 

Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
1-й період зустрічі (1 група): 

науково-педагогічні працівники, включаючи завідувачів 
кафедр (крім гаранта ОП та представників адміністрації 
університету), що безпосередньо відповідають за зміст ОП 
компонент циклу професійної підготовки, а також є 
викладачами даної освітньої програми: Грабар І. Г., 
Кухарець С. М., Савченко В. М., Шелудченко Б.А., 
Білецький В.Р., Заєць М. Л., Медведський О.В., 
Куликівський В.Л. 

10:50–11:05 Підведення підсумків зустрічі 2  Члени експертної групи. 
11:05–11:45 
(2-й період) 

Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
2-й період зустрічі (2 група): 

науково-педагогічні працівники, включаючи завідувачів 
кафедр (крім гаранта ОП та представників адміністрації 
університету), що безпосередньо відповідають за зміст ОП 
компонент циклу загальної підготовки, а також є викладачами 
даної освітньої програми: Журавльов В.П., Хант Г.О., Суліменко 
О.Г., Шевчук С.Ф., Житова О.П. 

11:45–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

12:00–12:40 
 

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
2-3 здобувачі вищої освіти з кожного року навчання 
(денної та заочної форм), які навчаються на ОП. 

12:40–12:50 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи. 
12:50–13:50 Обідня перерва  



13:50–14:00 Підготовка до зустрічі 4  
14:00–14:40 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування та 
наукового товариства студентів, 
аспірантів, докторантів і молодих вчених 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу 
студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь 
студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти); 
представник від органу студентського самоврядування факультету 
інженерії та енергетики, в якому реалізовується ОП (1-2 особи). 
Демянчук І.В.,  Лопатюк О.В., Білоцький О.В., Літяга О.В., 
Шаробокова Є.В. 

14:40–15:00 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:00–15:40 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, які залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП; 
представники професіоналів-практиків, експертів галузі які 
залучені до реалізації освітнього процесу за ОП, яка 
акредитується. 
Продеус О.В., Міненко С.В., Шевчук В.В. 

15:40–16:00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи. 
16:00–16:40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО). 

16:40–17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі. Члени експертної групи. 
17:00–18:00 Робота з документами. Документи 

надсилаються на електронну пошту або 
надаються коректні посилання на сайті 
ЗВО та робота в модулі запитів в 
електронній системі 

Члени експертної групи. 

День 2 – 18.03.2021 року 
08:30–10:00 Огляд матеріально-технічної бази 

університету, що використовується під час 
реалізації ОП (відеоролик – навчальний 
заклад, пожарна безпека, пандуси, 
інклюзивна освіта, лекційні аудиторії, 
комп’ютерні класи, лабораторії кафедри 
механіки та інженерії агроекосистем, 
лабораторії біоенергетичних систем і 
енергоаудиту та енергозбереження, а 
також інші лабораторії та аудиторії 
кафедр, задіяних у підготовці здобувачів 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

Члени експертної групи; 
гарант ОП Сукманюк О.М., завідувач кафедри процесів, 
машин і обладнання в агроінженерії Грабар І.Г.; завідувач 
кафедри механіки та інженерії агроекосистем Кухарець С.М.; 
декан факультету інженерії та енергетики Ярош Я.Д. 
 



освіти, їх навчально-методичне 
забезпечення, актова та спортивна зали, 
їдальня, гуртожитки; робота здобувачів 
вищої освіти в Moodle та репозитарії) 

10:00–10:20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10:20–11:00 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
декан факультету інженерії та енергетики Ярош Я.Д.; 
керівник навчально-наукового центру організації освітнього 
процесу Усюк Т.В. 
керівник навчально-наукового центру забезпечення якості 
освіти Степаненко Н.І. 
відповідальний секретар приймальної комісії Вербельчук С.П. 
керівник відділу міжнародного співробітництва 
Поплавський П.Г. 

11:00-11:20 Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

11:20-12:00 Зустріч 7 із представниками допоміжних 
сервісних підрозділів  

Члени експертної групи; 
начальник відділу кадрів Бєльченко С.В.; 
головний бухгалтер Савченко Р.О.; 
відповідальний за підвищення кваліфікації Степаненко Н.І.; 
представник соціально-психологічної служби 
Журавльова Л.П.; 
заступник директора бібліотеки Завадська Н.В. 

12:00-12:15 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи. 
12:15-13:15 Обідня перерва  
13:15–13:30 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи. 
13:30–14:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 
14:00–15:00 Робота з наданою документацією 

Документи надсилаються на електронну 
пошту або надаються коректні посилання 
на сайті ЗВО та робота в модулі запитів в 
електронній системі 

Члени експертної групи; 
гарант ОП. 

15:00-15:20 Підведення підсумків роботи з 
документацією та підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи. 

15:20–15:50 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
гарант ОП Сукманюк О.М.; 
керівник ЗВО Скидан О.В.; 
декан факультету інженерії та енергетики Ярош Я.Д. 

15:50–16:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі і Члени експертної групи. 



другого дня дистанційного візиту 
16:00–18:00 Робота з документами. Документи 

надсилаються на електронну пошту або 
надаються коректні посилання на сайті 
ЗВО та робота в модулі запитів в 
електронній системі 

Члени експертної групи. 

День 3 – 19.03.2021 року 
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи. 

 


