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ПРОГРАМА 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі  

за спеціальністю «051 Економіка» 
освітньої програми «Економіка» (ID у ЄДЕБО 30383)  
за другим рівнем вищої освіти (справа №1551/АС-21)  

у Білоцерківському національному аграрному університеті 
у строк з 04 по 06 жовтня 2021 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  
№1603-Е від 20 вересня 2021 року) 

 
 
 

 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 
роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 
так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 
експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 
форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 
програма відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 

програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 
2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 

про дату і час її проведення. 
2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 
2.4. Внутрішні відеоконференції експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші особи. 
2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 
програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи  

Час Зустріч або інші 
активності 

Учасники Вид роботи та 
технічного 

забезпечення 
День 1 – (04.10.2021) 

08.50–09.00 Зустріч експертної групи  відео-
конференція 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Члени експертної групи  Маслак Ольга Іванівна відео-
конференція Єрмоленко Олексій Анатолійович 

Волкова Юлія Валеріївна 
гарант ОП Понедільчук Тетяна Василівна 

09.30–09.50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео-
конференція 

09.50–10.30 Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи  відео-
конференція Керівництво ЗВО  

Ректор університету Шуст Олена Анатоліївна 
Перший проректор, проректор з 
організаційної роботи  

Мерзлов Сергій Віталійович  

Проректор з наукової та 
інноваційної діяльності  

Варченко Ольга Миронівна 

Проректор з освітньої, виховної та 
міжнародної діяльності  

Димань Тетяна Миколаївна 

Декан економічного факультету  Паска Ігор Миколайович 
Гарант ОП Понедільчук Тетяна Василівна 

10.30–10.50 Підведення підсумків 
зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

10.50–11.30 Зустріч 2 з академічним 
персоналом  

Члени експертної групи  відео-
конференція Академічний персонал Паска Ігор Миколайович 

Варченко Ольга Миронівна 
Юхименко Петро Іванович 
Рибак Надія Олексіївна 
Батажок Світлана Григорівна 
Однорог Максим Анатолійович 
Новікова Вікторія Валеріївна 
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Ігнатенко Вікторія Дмитрівна 
Дем’яненко Олена Олександрівна 

11.30–12.00 Підведення підсумків 
зустріічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

12.00–13.00 Обідня перерва   
13.00–13.20 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи відео-

конференція 
13.20–14.20 Зустріч 3 зі здобувачами 

вищої освіти 
Члени експертної групи  відео-

конференція Здобувачі  
1 курс денна форма навчання Музиченко Софія Костянтинівна 
1 курс денна форма навчання Циба Юрій Ігорович 
1 курс денна форма навчання Щерецький Артем Вадимирович 
1 курс заочна форма навчання Аболєшев Артем Вікторович 
1 курс заочна форма навчання Хмельницька Світлана 

Анатоліївна 
2 курс денна форма навчання Пащенко Аліна Миколаївна 
2 курс денна форма навчання Степанець Аліна Олегівна 
2 курс денна форма навчання Колесова Вікторія В’ячеславівна 
2 курс заочна форма навчання Чечуй Надія Василівна 
2 курс заочна форма навчання Самар Наталія Віталіївна 

14.20–14.40 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи відео-
конференція 

14.40–15.20 Зустріч 4 з 
представниками 
студентського 
самоврядування та 
студентського наукового 
товариства 

Члени експертної групи  відео-
конференція Голова студентської ради 

університету 
Ліщенко Інна 

Голова комітету співдії якості Ткаченко Вікторія 
Голова студентської ради 
економічного факультету 

Баліцька Наталія 

Заступниця голови креативного 
сектору студентської ради 
економічного факультету 

Пащенко Аліна 

Керівниця інформаційного сектору 
студентської ради економічного 
факультету 

Маркович Юлія 
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Членкиня студентського товариства 
молодих вчених БНАУ 

Олещенко Людмила 

Членкиня студентського товариства 
молодих вчених БНАУ 

Клочко Аліна 

15.20–15.40 Підведення підсумків 
зустрічі 4 

Члени експертної групи відео-
конференція 

15.40–16.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО) 

відео-
конференція 

16.10–16.30 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи відео-
конференція 

16.30–17.30 Зустріч 5 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи  відео-
конференція Представники роботодавців  

Директор бізнес – підрозділу «Яєчні 
продукти» ГК «Овостар Юніон» 

Діденко Сергій Володимирович 

Директор з економіки та фінансів 
ТОВ "Сквирський комбінат 
хлібопродуктів" 

Жупаник Василь Миколайович 

Менеджер зі збуту департаменту 
дилерських продажів ТОВ 
«Білоцерківського заводу «Трібо» 

Дамс Ерік Володимирович 

Заступник директора з 
організаційно-господарської 
діяльності товариства з обмеженою 
відповідальністю «Іто-Продакшн» 

Шульга Олександр Миколайович 

Керуюча відділенням в АТ «ОТП 
Банк» 

Островерх Олена Василівна 

17.30–18.00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 

Члени експертної групи відео-
конференція 

День 2 – (05.10.2021) 
08.50–09.00 Зустріч експертної групи і 

підготовка до огляду 
матеріально-технічної 
бази, що 

Члени експертної групи відео-
конференція 
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використовується під час 
реалізації ОП 

09.00–10.00 Огляд матеріально-
технічної бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП  

Члени експертної групи  відео-
конференція Гарант ОП Понедільчук Тетяна Василівна 

Директор наукової бібліотеки Бачинська Неля Анатоліївна 
Адміністрація гуртожитку Заболотний В’ячеслав Сергійович 
Лабораторія інформаційно-
аналітичного забезпечення 
досліджень в аграрній економіці 

Свиноус Іван Вікторович 

Відповідальний за систему Е-
навчання 

Василенко Олена Ігорівна 

Музей історії та науки БНАУ Поліщук Олена Володимирівна 
Завідувач кафедри здоров’я та 
фізичної рекреації 

Дудник Олександр Кирилович 

10.00–10.20 Підведення підсумків 
огляду матеріально-
технічної бази і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи відео-
конференція 

10.20–11.00 Зустріч 6 з 
адміністративним 
персоналом ЗВО 

Члени експертної групи   відео-
конференція Адміністративний персонал  

Заступник декана економічного 
факультету 

Заболотній В’ячеслав Сергійович 

Директор Інституту післядипломного 
навчання керівників і спеціалістів 
ветеринарної медицини 

Мазур Тетяна Григорівна 

Начальник відділу навчально-
методичної та виховної роботи 

Зубченко Вікторія Володимирівна 

Начальник відділу 
зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності 

Баньковський Олександр 
Антонович 

Керівник підрозділу, що відповідає 
за внутрішню систему забезпечення 
якості освіти – проректор з 
освітньої, виховної та міжнародної 
діяльності 

Димань Тетяна Миколаївна 
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Начальник відділу забезпечення 
якості освіти 

Дем’яненко Олена Олександрівна 

Керівник відділу маркетингу, 
ліцензування та акредитації 

Скиба Володимир Віталійович 

11.00–11.20 Підведення підсумків 
зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи відео-
конференція 

11.20–12.00 Зустріч 7 з 
представниками 
структурних підрозділів 
ЗВО 

Члени експертної групи  відео-
конференція Представники структурних 

підрозділів 
 

Начальник відділу кадрів Ромасишин Дмитро Валерійович 
Головний науковий співробітник 
відділу науково-дослідної та 
інноваційної діяльності 

Ластовська Ірина Олександрівна 

Головний бухгалтер відділу 
фінансово-економічної діяльності 

Лозіцький Андрій Антонович 

Начальник редакційно-видавничого 
відділу 

Олешко Олена Геннадіївна 

Голова профспілкового комітету Недашківський Володимир 
Михайлович 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

Присяжнюк Наталія Михайлівна 

12.00–12.20 Підведення підсумків 
зустрічі 7 

Члени експертної групи відео-
конференція 

12.20–13.20 Обідня перерва   
13.20–13.40 Підготовка до зустрічі 8 з 

випускниками ОП 
Члени експертної групи відео-

конференція 
14.40–15.20 Зустріч 8 з випускниками 

ОП 
Члени експертної групи  відео-

конференція Випускники ОП   
Директор ПП «Євроглаз» ТОВ 
«Еліт») 

Яценко Андрій Віталійович  
(2018 р. закінчення навчання) 

Менеджер по якості, компанія Mindy 
Teams 

Пількевич Костянтин 
Олександрович  
(2019 р. закінчення навчання) 

Директор ФОП Директор ПП Родзін Станіслав Едуардович  
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«Родзін» (2019 р. закінчення навчання) 
Директор ФОП Бачинський Р.Л. Бачинський Роман Леонідович  

(2019 р. закінчення навчання) 
Начальник відділу господарського 
забезпечення господарського 
управління департаменту 
фінансово-господарської діяльності 

Панасюк Василь Петрович  
(2020 р. закінчення навчання)  

Менеджер зі збуту ТОВ «Горілка 
Україна» 

Пікульська Ярослава Віталіївна  
(2020 р. закінчення навчання)  

Економіст АТ «Ощадбанк» Галашевська Ольга Вадимівна  
(2018 р. закінчення навчання) 

Фахівець IT компанії Баліцький Роман Субханович  
(2020 р. закінчення навчання) 

15.20–15.40 Підведення підсумків 
зустрічі 8 і підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи відео-
конференція 

15.40–16.10 Резервна зустріч Члени експертної групи 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

відео-
конференція 

16.10–16.30 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до фінального 
брифінгу 

Члени експертної групи відео-
конференція 

16.30–17.00 Фінальний брифінг Члени експертної групи  відео-
конференція Керівництво ЗВО  

Ректор університету Шуст Олена Анатоліївна 
Перший проректор, проректор з 
організаційної роботи 

Мерзлов Сергій Віталійович 

Проректор з наукової та 
інноваційної діяльності 

Варченко Ольга Миронівна 

Проректор з освітньої, виховної та 
міжнародної діяльності 

Димань Тетяна Миколаївна 

Декан факультету економічних наук Паска Ігор Миколайович 
Гарант ОП Понедільчук Тетяна Василівна 

17.00–17.20 Підведення підсумків 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи відео-
конференція 
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17.20–18.00 Робота з документами Члени експертної групи відео-

конференція 
День 3 – (06.10.2021)  

09.00–18.00 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи відео-
конференція 

 
 

Керівник експертної групи           Ольга МАСЛАК 
 
Гарант ОП «Економіка»            Тетяна ПОНЕДІЛЬЧУК  
 


