
Примірна програма виїзду 
 

ПРОГРАМА 
Дистанційного «візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи. Під «візитом» розуміється перелік відео конференцій на платформі Zoom та запити 
про документи чи інші підтверджуючі матеріали. 

 
 

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 «візиту» експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за потреби, окреме 
приміщення для проведення зустрічей.  
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 у відеоконференціях, визначених у розкладі «виїзду» для 
кожної зустрічі, 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. У розкладі виїзду передбачається резервна відеозустріч, 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 відеозустрічі.  
2.5. У розкладі «візиту» передбачено відкриту відеозустрічзустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу 
і технічні особливості  проведення такої відеозустрічі.  
2.6.  ЗВО надає документи 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 
чинний гарант освітньої програми.  
 



Розклад дистанційної роботи експертної групи 
 

Час 
Організація               

відеоконференції 
(відповідальність) 

Відеоконференції  або інші 
активності  

Учасники відео конференції. 
 Обов’язки дотримання  протиепідеміологічних заходів 
лежать на гаранті ОП. 

 
Повідомляє ВЕ Відділ по роботі з 

експертами 
Пробна відеоконференція Фахівець ВЕ; 

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В. ; 
Гарант ОП – Буштрук М.В. 

День 1 – (09.06.20) 
09.40–09.55  Член експертної 

групи Ткачев А.В. 
Підготовка до зустрічі 1  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  

Ткачев А.В.  
10.00–10.15  
 

Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Організаційна зустріч з гарантом ОП  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
Гарант ОП – Буштрук М.В.  
 

10.30–11.00. Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 Ректор акад. Даниленко А.С.Гарант ОП – Буштрук Марина 
Віталіївна;  
Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності  
Димань Тетяна Миколаївна; 
Перший Проректор проф. Новак Віталій Петрович. 
Начальник відділу забезпечення якості освіти 
Дем’яненко Олена Олександрівна  

11.05–11.25 Член експертної 
групи Ткачев А.В. 

Підведення підсумків зустрічі 1 та 
підготовка до зустрічі 2  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В. 

11.30–12.00 Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 2 з керівництвом підрозділу, у 
якому реалізовується ОП  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна 
Н.С.,  Ткачев А.В.  
Гарант ОП – Буштрук М.В. 
Декан біолого-технологічного факультету  – Мерзлов 
Сергій Віталійович; 
 заступник декана Чернюк Сергій Васильович; 
 

12.05–12.25  Член експертної 
групи Ткачев А.В. 

Підведення підсумків зустрічі 2 та 
підготовка до зустрічі 3  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В. 

12.50–13.30 Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 3 з проектною групою та 
представниками групи забезпечення  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  



Гарант ОП – Буштрук М.В.  
Науково-педагогічні працівники, що входять в проектну 
групу та представники групи забезпечення ОП з усіх 
кафедр, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми та  викладання на даній освітній програмі (по 
одному представнику з кафедри) 
 

13.35–13.55 Член експертної 
групи Ткачев А.В. 

Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  

14.00-14.30.                                                               Обідня перерва  
14.30–15.20 Гарант ОП  

Буштрук М.В. 
Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  

Ткачев А.В.  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП :  по 3 
студенти з 1 по 4 курс бакалаврату (12 студентів) ,в т.ч. 
студенти, які навчаються за держзамовленням та за 
контрактом, 2 студенти заочної форми навчання.   

 

15.25–15.45  Член експертної 
групи Ткачев А.В. 

Підведення підсумків зустрічі 4 та 
підготовка до зустрічі 5 

 Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

16.00–16.30 Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 5 з роботодавцями  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
Представники роботодавців, що залучені до здійснення 
процедур внутрішнього забезпечення якості ОП. (не менше 
трьох представників з різних підприємств) 
 

16.30–16.45.  
 

Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підведення підсумків зустрічі 5  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

17.00-18.00 - Робота з документами за запитом  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

День 2 – (10.06.20) 

08.40–08.55  
 

Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підготовка до зустрічі 6  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  



09.00–09.40 Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 6 із з представниками 
студентського самоврядування 

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев Ф.В.  
Представники студентського самоврядування (1–2 
особи від органу студентського самоврядування ЗВО, 
які відповідають за участь студентів у внутрішній 
системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи 
від орану студентського самоврядування відповідного 
структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП) .  
 

09.50–10.10 Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підведення підсумків зустрічі 6 і 
підготовка до зустрічі 7  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В. 

10.20–10.55  Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 7 зі здобувачами вищої освіти  
Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
(гуртожиток, їдальня, бібліотека, 
навчальні аудиторії, лабораторії, 
спортивна база)*  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна 
Н.С.,  Ткачев А.В.  
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП – по 3 
студентів з 1 по 4 курс (12 студентів), в тому числі 6 
студентів, що проживають у гуртожитку.  

11.00–11.15.  Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

11.30–12.00  Гарант ОП  
Буштрук М.В. 

Зустріч 8 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами  

Члени експертної групи Члени експертної групи – 
Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  Ткачев А.В.  
Представниками відділу з сприяння працевлаштуванню 
студентів; Клопенко Наталыя Ігорівна 
представник відділу щодо запобіганню академічного 
плагіату; Василенко Олена Ігорівна 
Дем’яненко Олена Олександрівна  
представник планово-фінансового відділу.  
Лозіцький Андрій Антонович 
 

12.00–12.20  Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підведення підсумків зустрічі 8 та 
підготовка до зустрічі 9  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

12.30–13.30                                                                Обідня перерва  



13.30–14.00  Робота з документами за запитом , 
підготовка до  резервної зустрічі  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  

14.00- 14.40  Гарант ОП  
Буштрук М.В. 
 

Зустріч 9 резервна зустріч  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
Особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

14.40–15.00  Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підведення підсумків зустрічі 9 і 
підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  

15.00-15.30. Гарант ОП  
Буштрук М.В. 
 

Зустріч 10. Відкрита зустріч. Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
Особи, які виявили бажання прийняти участь у відкритій 
зустрічі 

15.30-15.45. Член експертної 
групи Ткачев А.В 

Підведення підсумків відкритої  
зустрічі 10 і підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

16.00–17.30.  Гарант ОП  
Буштрук М.В. 
 

Фінальна зустріч  Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
Гарант ОП Буштрук М.В. 
Керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП - 
декан біолого-технологічного факультету  – Мерзлов 
Сергій Віталійович;  заступник декана Чернюк Сергій 
Васильович; завідувачі (чи представники) кафедр, на 
яких здійснюється освітня діяльність за ОП; члени 
проектної групи, представники групи забезпечення 
тощо. 

День 3 – (11.06.20) 

09.00–18.00 (час 
визначається 
додатково) 

Член експертної 
групи Ткачев А.В 

«День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи  

Члени експертної групи – Васильєва Ю.О., Папакіна Н.С.,  
Ткачев А.В.  
 

 
 *Основні Фото та Відеоматеріал що до стану матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП (гуртожиток, їдальня, 

бібліотека, навчальні аудиторії, лабораторії, спортивна база) просимо надати на електронні адреси експертів до 6 червня 2020 року. Експерти 
залишають за собою право запитати додаткові документи чи підтверджуючі матеріали в інший період роботи ЕГ. 


