
 

 
 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньо-наукової програми «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за 

спеціальністю 051 «Економіка» галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» у Полтавській 

державній аграрній академії у віддаленому (дистанційному) режимі 

1. Призначення та статус цієї програми Ця програма є документом, що фіксує спільний 

погоджений план роботи експертної групи у Полтавській державній аграрній академії (далі – 

ПДАА) під час акредитаційної експертизи освітньої програми у віддаленому (дистанційному) режимі, 

а також умови її проведення. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для ПДАА, так і для 

експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою сторін (як 

експертної групи, так і ПДАА).  

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. ПДАА під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі (із використанням технічних засобів відеозв’язку) забезпечує онлайн-участь визначених 

фокус- груп у зустрічах із експертною групою (без фізичної присутності у закладі).  

2.2. ПДАА забезпечує оприлюднення програми онлайн-візиту експертної групи під час 

проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку.  

2.3. Внутрішні онлайн-зустрічі експертної групи є закритими (крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою), на них не можуть бути присутні працівники ПДАА та інші особи.  

2.4. ПДАА забезпечує онлайн-присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у 

погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими, на них не можуть бути присутніми 

особи, які не запрошені відповідно до розкладу.  

2.5. У розкладі виїзду 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 ПДАА у розумні строки; ПДАА має 

вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн-участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.6. У програмі візиту передбачено відкриту онлайн-зустріч. ПДАА зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, час і 

місце проведення такої зустрічі.  

2.7. ПДАА під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) 

режимі надає на запит експертній групі (без фізичної присутності експертів у закладі) всі необхідні 

матеріали із застосуванням засобів дистанційного зв’язку.  

2.8. Контактною особою від ПДАА з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.  

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції із використанням 

технічних засобів відеозв’язку. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи (або 

членом експертної групи за узгодженням) та після закінчення експертизи передаються до секретаріату 

Національного агентства.  

Акредитаційна експертиза проводиться за адресою:  

Полтавська державна аграрна академія (Полтавський державний аграрний університет з 

16.10.2020 р. згідно наказу МОН № 1283), вул. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003 

 

 

 

 



 

 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 1 червня 2021р. 

0830–0845 Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу,  

гарант ОП –Самойлик Юлія Василівна,  

члени експертної групи: 

керівник – Смачило Валентина Володимирівна; 

Семененко Інна Максимівна, Куліш Вікторія Анатоліївна 

0845–9000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

9000–0930 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи, гарант ОП, 

Аранчій Валентина Іванівна – ректор академії, к.е.н., професор;  

Костенко Олена Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, 

д.т.н., професор 

Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової 

роботи, к.с.-г.н., доцент 

Шаравара Тамара Олексіївна - проректор з науково-педагогічної роботи 

і перспективного розвитку, доктор історичних наук, професор 

Галич Олександр Анатолійович – директор Навчально-наукового 

інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, 

к.е.н., професор 

Сіренко Олена Вікторівна – завідувач аспірантури і докторантури, к.е.н. 

0930–0945 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

0945–1030 

 

Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо викладають на ОП: 

Ніколаєнко Ю.О., Шаравара Т.О., Самойлік М.С., Шейко С.В., 

Ільченко А.М., Шкурупій О.В., Самойлик Ю.В. (обов’язкові 

компоненти), Пантелеймоненко А.О., Дядик Т.В., Вакуленко Ю.В. 

(вибіркові компоненти). 

1030-1040 Підведення підсумків зустрічі 2 та підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 

1040-1140 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

Здобувачі вищої освіти: 2017 р.н. – 1 особа; 2018 р.н. – 3 особи, 2019 р. – 

2 особи, 2020 р. – 2 особи 

1140-1200 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

1200-1230 Зустріч 4 з науковими керівниками Члени експертної групи, наукові керівники: 



Березіна Л.М. – 2016, 2017, 2018 р., Макаренко П.М. – 2018 р., 

Самойлик Ю.В. – 2019 р., Томілін О.А. – 2016 р., Галич О.А. – 2019 р., 

Зоря О.П. – 2020 р. 

 

1230-1240 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

1240–1340 Обідня перерва  

1340–1350 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

1350-1420 Зустріч 5 з студентською радою та Радою молодих вчених 

університету 

 

Члени експертної групи, 

Шабельник Сергій – голова студентської ради; 

Колісник Олександра – голова студентської ради Навчально-наукового 

інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій 

ПДАА; 

Лопушинська Олена – Голова ради здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії (рада аспірантів) Полтавської державної аграрної 

академії; 

Світлана Зоря – Голова ради молодих вчених ПДАА; 

Кулініч Анна – Голова комісії освіти, науки та законності студентської 

ради ННІ ЕУПтаІТ; 

1420–1430 Підведення підсумків зустрічі 5 та підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 

1430-1500 Зустріч 6 з випускниками аспірантури Члени експертної групи; випускники аспірантури 

Здобувачі, що завершили освітню та наукову складову (набір 2016р.): 2 

особи 

1500–1510 Підведення підсумків зустрічі 6 та підготовка до відкритої 

зустрічі 

Члени експертної групи 

1510-1530 Відкрита зустріч Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

УВАГА! Необхідно оприлюднити цю інформацію в якості 
оголошення на сайті ЗВО. 

1530-1545 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи 

1545–1630 Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи;  

Яснолоб Ілона Олександрівна – начальник науково-дослідного сектору, 

к.е.н., доцент; 

Дорошенко Андрій Петрович – начальник навчального відділу, к.е.н., 

доцент 

Сіренко Олена Вікторівна – завідувач аспірантури і докторантури, к.е.н.  

Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової 



роботи (відповідальний за міжнародну діяльність), к.с.-г.н., доцент 

Осташова Валерія Олександрівна – відповідальний 

секретар приймальної комісії, к.ю.н., доцент 

Радочіна Юлія Ігорівна – керівник підрозділу з організації виховної та 

іміджевої діяльності 

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 

1700-1800 Робота з документами  Члени експертної групи (Надсилаються на електронну пошту та/або 

Систему НА та/або надаються конкретні посилання) 

День 2 – 2 червня 2021р. 

0830–0845 Пробна відеоконференція (перевірка готовності учасників, 

якості звуку, зображення тощо) 

Контактна особа з технічного персоналу, гарант ОП, члени експертної 

групи 

0845-0945 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під 

час реалізації ОП із використанням засобів дистанційного 

зв’язку (он-лайн: згідно матеріально-технічного забезпечення, 

демонстрація навчально-методичного забезпечення Moodle, 

бібліотеки; антиплагіат; відеоролик – гуртожиток, кафе, 

їдальня, актова, спортивна зали) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП, технічний помічник 

0945-1000 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 

1000–1040 Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами 
Члени експертної групи;  

Шульга Людмила Володимирівна – начальник ННІ Забезпечення 

освітньої діяльності та якості освіти, який включає відділ моніторингу 

та забезпечення якості освіти, к.е.н., доцент; 

Овчарук Олена Михайлівна – начальник відділу кадрів, к.е.н.; 

Вакуленко Юлія Валентинівна – начальник ННІ комунікаційних та 

інноваційних освітніх технологій, який включає відділ із забезпечення 

освіти дорослих та інноваційного розвитку, к.с.-г.н., доцент; 

Лінська Світлана Павлівна – головний бухгалтер; 

Макарець Світлана Володимирівна – директор бібліотеки, к.іст.н., 

доцент; 

Помаз Олександр Михайлович – омбудсмен учасників освітнього 

процесу, к.е.н., доцент; 

Бардіна Тетяна Олегівна – керівниця Ресурсного центру зі сталого 

розвитку, к.е.н. 

1040–1100 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до зустрічі 9 Члени експертної групи 

1100–1230 Зустріч 9 з гарантом ОП та групою забезпечення Члени експертної групи; гарант ОП, група забезпечення: 

Макаренко П.М., Самойлик Ю.В., Дивнич О.Д., Березіна Л.М., 

Загребельна І.Л., Волкова Н.В.  



 

1230–1245 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

1245–1345 Обідня перерва  

1345–1400 Підготовка до зустрічі 10 Члени експертної групи 

1400–1430 Зустріч 10 з роботодавцями Члени експертної групи; представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП: 

Балюк Володимир Анатолійович – кандидат економічних наук, 

начальник Хорольського відділення управління виконавчої дирекції 

фонду соціального страхування у Полтавській області 

Данько Юрій Іванович – доктор економічних наук, професор, проректор 

з наукової роботи Сумського національного аграрного університету 

Заяц Вячеслав Миколайович – Директор приватної фірми КМ, м. 

Полтава 

Попова Юлія Михайлівна – Директорка КУ «Агенція розвитку 

територіальних громад Полтавського району», к.е.н. 

1430-1445 Підведення підсумків зустрічі 10 та підготовка до резервної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

1445–1545 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1545-1615 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

1615–1700 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

Аранчій Валентина Іванівна – ректор академії, к.е.н., професор;  

Костенко Олена Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, 

д.т.н., професор 

Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової 

роботи, к.с.-г.н., доцент 

Галич Олександр Анатолійович – директор Навчально-наукового 

інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, 

к.е.н., професор 

Сіренко Олена Вікторівна – завідувач аспірантури і докторантури, к.е.н., 

Самойлик Юлія Василівна – гарант ОП, д.е.н., професор 

1700-1800 Робота з документами Члени експертної групи (Надсилаються на електронну пошту та/або 

Систему НА та/або надаються конкретні посилання) 

День 3 – 3 червня 2021р. 

0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи та 

робота з документами 

Члени експертної групи 



 


