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ПРОГРАМА 

"онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-наукової програми 

«Агрономія» (ID у ЄДЕБО 38678) за третім рівнем вищої освіти (справа № 

0468/АС-23) у Подільському державному університеті (експертна група 

призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти від 27.02.2023 р. № 378-Е)  

 

1. Призначення та статус цієї програми  

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений із закладом 

вищої освіти (далі – ЗВО) план роботи експертної групи в Подільському 

державному університеті (ПДУ) 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 і є частиною 

матеріалів акредитаційної справи.  

2. Загальні умови роботи експертної групи  

2.1. Акредитаційна експертиза проводиться із 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 із 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 у закладі вищої освіти.  

2.4. Зустрічі із 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 та технічно підтримують всі зустрічі.  

2.6. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників та 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, всіх необхідних налаштувань, 
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вивчення функцій програми для ефективного модерування розмов та 

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 з експертною групою, 

публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату, час та 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 

в системі.  

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

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

самооцінювання. 

 

3. Розклад роботи експертної групи 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (09.03.2023 р.) 

08.45-09.00 Організаційна зустріч ЕГ 

(перевірка готовності 

учасників, якості звуку, 

зображення тощо) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

09.00-09.15 Організаційна зустріч з 

гарантом ОПП 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 
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Гарант ОНП Хоміна Вероніка Ярославівна 

09.15-09.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 

09.30-10.20 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

Ректор  

Іванишин Володимир Васильович,  

 

Гарант ОНП  

Хоміна Вероніка Ярославівна, 

 

Проректор з навчальної роботи 

Ясінецька Ірина Анатоліївна, 

 

Проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності 

Бялковська Оксана Антонівна, 

 

В.о. декана 

Лапчинський Віталій Васильович. 

10.10-10.30 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи. 

10.30-11.30 Зустріч 2 зі здобувачами 

вищої освіти та 

випускниками ОНП 

(відеоконференція)  

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП 

(по 2-3 здобувачі кожного року навчання): 

1. Бортняк Володимир Віталійович (1 рік 

навчання) 

2. Сікора Анастасія Геннадієвна (1 рік 

навчання) 

3. Севрук Владислав Вікторович (2 рік 

навчання) 

4. Любицька Діана Миколаївна (2 рік навчання) 

5. Вітровчак Лінда Андріївна (3 рік навчання) 

6. Побережна Людмила Вікторівна 

(3 рік навчання) 

7. Рудь Анатолій Василівна (3 рік навчання) 

8. Шейко Денис Валерійович (4 рік навчання) 

9. Кучер Ілля Павлович (4 рік навчання) 

10. Козирський Дмитро Володимирович (4 рік 

навчання) 

Випускники 

https://pdatu.edu.ua/personal/ivanishin-volodimir-vasilovich.html?ml=1
https://pdatu.edu.ua/personal/yasinetska-irina-anatolijivna.html?ml=1
https://pdatu.edu.ua/personal/dudzyak-oksana-antonivna.html?ml=1
https://pdatu.edu.ua/personal/lapchinskij-vitalij-vasilovich.html?ml=1
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1. Федорук Інна Василівна 

2. Прус Леонід Іванович 

3. Падалко Тетяна Олександрівна 

11.30-11.50 Підведення підсумків 

зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи. 

11.50-12.50 Зустріч 3 з представниками 

студентського 

самоврядування / з 

представниками Спілки 

молодих вчених 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

представники студентського самоврядування (1–2 

особи від органу студентського самоврядування 

ЗВО, які відповідають за участь здобувачів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої 

освіти:  

1. Білявська Роксолана Русланівна 

 

2–3 особи від органу студентського 

самоврядування відповідного структурного 

підрозділу, у якому реалізовується ОНП) 

1. Ластовчук Вікторія Олександрівна 

2. Пастушок Богдана Олександрівна 

 

2–3 особи від Спілки молодих вчених 

1. Горюк Юлія Олександрівна 

2. Небаба Катерина Станіславівна 

12.50-13.00 Підведення підсумків 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

13.00-14.00 Обідня перерва Члени експертної групи. 

14.00-14.40 Зустріч 4 з роботодавцями 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

 

Представники роботодавців, зокрема ті, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОНП «Агрономія»: 

1. Бабій Ярослава Василівна (кандидат с.-г. наук, 

доцент, директор ТзВО «АГРО-СЛАВА 2017» 

2. Білянський Юрій Олександрович (кандидат 

екон. наук, директор відокремленого 

структурного підрозділу «Кам’янець-Подільський 

фаховий коледж закладу вищої освіти 

«Подільський державний університет»  

3. Москалюк Тарас Нестерович, директор ФГ 

«СТАР-АНТА» 
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4. Оліфірович Володимир Олександрович, 

кандидат с.-г. наук, завідувач відділу 

землеробства, кормовиробництва та селекції у 

рослинництві Буковинської державної 

сільськогосподарської дослідної станції Інституту 

сільського господарства Карпатського регіону 

НААН 

5. Баранчук Юрій Володимирович, кандидат с.-

г. наук, менеджер з розвитку агротехнологій 

Центрального регіону України ПРАТ 

«Лебединський насіннєвий завод» 

14.40-15.00 Підведення підсумків 

зустрічі 4 і підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи. 

 

15.00-15.30 Відкрита зустріч 
(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  

Усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОНП та представників адміністрації 

ЗВО). 

15.30-15.50 Підведення підсумків 

відкритої зустрічі 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

15.50-16.40 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

16.40-17.30 Підведення підсумків 

першого дня дистанційного 

візиту (відеоконференція) 

Члени експертної групи. 

День 2 – (10.03.2023 р.) 

08.45-09.00 

Організаційна зустріч ЕГ 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

9.00-10.30 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується 

під час реалізації ОНП 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

 

Гарант ОНП Хоміна Вероніка Ярославівна 

Фахівці, відповідальні за матеріально-технічну 

базу кафедри, факультету, навчально-наукові 

лабораторії університету,  студентське містечко 

тощо. 

1. Хмелянчишин Юрій Володимирович 

2. Вахняк Василь Степанович 

3. Бурдига Віталій Миколайович 

4. Гораш Катерина Вікторівна 

5. Чапай Валерій Олександрович 
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6. Хомовий Михайло Миколайович 

10.30-10.50 Підведення підсумків і 

підготовка до  

Зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

10.50-11.50 Зустріч 5 з академічним 

персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

 

Науково-педагогічні працівники, включаючи 

завідувачів кафедр (крім гаранта ОНП та 

представників адміністрації ЗВО), що 

безпосередньо відповідають за зміст ОНП, а 

також є викладачами даної освітньо-наукової 

програми: 

1. Роляк Ангеліна Олексіївна, доцент кафедри 

іноземних мов, (ОКЗП 1 Іноземна мова за 

професійним спрямуванням) 

2. Попович Микола Дмитрович, професор 

кафедри права, професійної та соціально-

гуманітарної освіти (ОКЗП 2 Філософія науки) 

3. Максимець Оксана Миколаївна, доцент 

кафедри математики, інформатики та 

академічного письма (ОКЗП 3 Академічне письмо 

та академічна доброчесність) 

4. Хмелянчищин Юрій Володимирович, доцент 

кафедри рослинництва, селекції та насінництва 

(ОКФП 2 Концептуальні засади організації та 

реалізації обраного наукового дослідження) 

5. Гораш Олександр Савич, професор кафедри 

рослинництва, селекції та насінництва (ОКФП 3 

Науково-теоретичне обґрунтування продуційного 

процесу в рослинництві) 

11.50-12.00 Підведення підсумків 

зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

12.00-13.00 

 

Обідня перерва  

13.00-13.20 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи. 

13.20-14.20 Зустріч 6 з допоміжними 

(сервісними) структурними 

підрозділами 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

Завідувач аспірантури, докторантури – Федорчук 

Наталія Вікторівна; 

Завідувач науково-дослідної частини – Загнітко 

Лариса Анатоліївна; 
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Відділ міжнародних зв'язків – Поліщук 

Анастасія Василівна; 

Приймальна комісія – Зеленський Андрій 

Вікторович; 

Відділ інформаційно-технічного забезпечення – 

Крижанівський Володимир Володимирович; 

В.о. директора центру виховної роботи і 

соціально-культурного розвитку – Українець 

Наталія Володимирівна; 
Наукова бібліотека – Гораш Катерина 

Вікторівна; 

Керівник навчально-методичного відділу,  

забезпечення якості освіти  – Волощук Віталій 

Ростиславович; 

Голова первинної профспілкової організації 

співробітників та студентів ЗВО «ПДУ» – Ліщук 

Світлана Георгіївна; 

Начальник відділу кадрів – Яжук Ірина Семенівна 

Головний бухгалтер – Громик Тетяна 

Олександрівна; 

Провідний інженер з охорони праці і техніки 

безпеки – Калинюк Василь Павлович; 

Головний інженер – Маляр Анатолій 

Степанович. 

14.20-14.40 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка до 

зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

14.40-15.20 Зустріч 7 з науковими 

керівниками 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

Наукові керівники здобувачів 3-го рівня ВО, що 

навчаються за ОНП: 

1. Хоміна Вероніка Ярославівна, зав. кафедрою 

рослинництва, селекції та насінництва 

2. Бахмат Микола Іванович, професор кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин 

3. Бахмат Олег Миколайович, професор 

кафедри екології і загальнобіологічних дисциплін 

4. М'ялковський Руслан Олександрович, зав. 

кафедрою садово-паркового господарства геодезії 

та землеустрою 

5. Овчарук Василь Іванович, професор кафедри 

садівництва і виноградарства 

6. Пую Василь Лазаревич, професор кафедри 

землеробства, ґрунтознавства та захисту рослин 

7. Григор’єв Василь Миколайович, доцент 
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кафедри землеробства, ґрунтознавства та захисту 

рослин 

8. Климишена Ріта Іванівна, доцент кафедри 

рослинництва, селекції та насінництва 

15.20-15.50 Резервна зустріч 

(відеоконференція) 
Члени експертної групи. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.50-16.20 Підведення підсумків 

резервної зустрічі підготовка 

до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи. 

16.20-17.00 Фінальна зустріч 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи:  

Бакуменко Ольга Миколаївна,  

Маренич Микола Миколайович,  

Медведєва Юлія Вікторівна 

 

Ректор  

Іванишин Володимир Васильович,  

 

Гарант ОНП  

Хоміна Вероніка Ярославівна, 
 

Проректор з навчальної роботи 

Ясінецька Ірина Анатоліївна, 

 

Проректор з навчальної, науково-інноваційної та 

міжнародної діяльності 

Бялковська Оксана Антонівна, 

 

В.о. декана 

Лапчинський Віталій Васильович. 

17.00-18.00 Підведення підсумків 

фінальної зустрічі і другого 

дня дистанційного візиту 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи.  

 

День 3 – (11.03.2023 р.) 

09.00-18.00 
«День суджень» -  внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи. 

 

https://pdatu.edu.ua/personal/ivanishin-volodimir-vasilovich.html?ml=1
https://pdatu.edu.ua/personal/yasinetska-irina-anatolijivna.html?ml=1
https://pdatu.edu.ua/personal/dudzyak-oksana-antonivna.html?ml=1
https://pdatu.edu.ua/personal/lapchinskij-vitalij-vasilovich.html?ml=1
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