ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі
освітньої програми «Кінологія» за спеціальністю «204 Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва» (ID у ЄДЕБО 33089) в Подільському державному
аграрно-технічному університеті
з 15.10.2020 р. по 17.10.2020 р.
1. Призначення та статус цієї програми.
Дана програма є документом, що фіксує спільний погоджений план та умови
роботи експертної групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення
акредитаційної експертизи освітньої програми. 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 роботи експертної групи надає технічні можливості для роботи,
використовуючи онлайн платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення
суперечностей, всі онлайн-зустрічі будуть записуватися онлайн. Всі учасники на онлайн
зустрічах зобов’язуються вмикати власні камери для ідентифікації як стейкхолдерів так і
експертів.
2.2. Члени ЕГ забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із використанням
бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. Голова
експертної групи забезпечує відеофіксацію зустрічей з фокус-групами та несе особисту
відповідальність за їх нерозповсюдження, окрім надання відповідних записів
Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти для проведення
акредитаційної експертизи даної освітньої програми.
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою.
2.4. ЗВО забезпечує долучення до відео-конференцій осіб, визначених у програмі
виїзду для кожної зустрічі, у погоджений час. Зустрічі, включені до програми виїзду, є
закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї 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 ЗВО у розумні
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у
резервній зустрічі.
2.6. У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про
дату, час та посилання для проведення такої зустрічі. Зазначена інформація про
проведення цієї зустрічі оприлюднюється ЗВО на офіційному сайті у відкритому доступі
для можливого приєднання до відеозв’язку всіх зацікавлених осіб.
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію
освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про
самооцінювання.
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно із використанням
технічних засобів відеозв’язку.

3. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники
День 1 –15.10.20
Члени експертної групи
Члени експертної групи: Луговий Сергій Іванович, Васильєва Юлія
Олександрівна, Кривий Владислав Валерійович;
гарант ОП Шуплик Віктор Вікторович

09:00–09:15
09:15–09:30

Організаційна зустріч ЕГ
Організаційна зустріч з гарантом

09:30–09:45
09:45–10:15

Підготовка до зустрічі 1
Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО
(відеоконференція)

10:15–10:30

Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до
зустрічі 2
Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти
(відеоконференція)

10:30–11:30

11:30–11:45
11:45–12:45

12:45–13:00
13:00–14:00
14:00–14:30

Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до
зустрічі 3
Зустріч 3 з академічним персоналом
(відеоконференція)

Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до
зустрічі 4
Обідня перерва
Зустріч 4 з представниками студентського

Члени експертної групи: Луговий С.І., Васильєва Ю.О., Кривий В.В.
проректор з навчальної роботи, т.в.о. ректора Ясінецька Ірина
Анатоліївна;
директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти Волощук Юлія Олександрівна;
декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Цвігун Олег Анатолійович;
гарант ОП Шуплик Віктор Вікторович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (2-3 здобувачі кожного
року навчання)
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
науково-педагогічні працівники, включаючи завідувачів кафедр (крім
гаранта ОП та представників адміністрації університету), що
безпосередньо відповідають за зміст ОПП, а також є викладачами
даної освітньо-професійної програми (не більше 10 осіб)
Члени експертної групи
Члени експертної групи

самоврядування та Наукового товариства
студентів (відеоконференція)

14:30–15:00
15:00–15:30

15:30–16:00
16:00–17:00

17:00–18:00

09:00–09:30
09:30–11:00

Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до
зустрічі 5
Зустріч 5 з роботодавцями
(відеоконференція)
Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до
відкритої зустрічі
Відкрита зустріч
(відеоконференція)

- 2-3 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, зокрема
які відповідають за участь здобувачів у внутрішній системі
забезпечення якості освіти;
- 2-3 особи від органу студентського самоврядування факультету
ветеринарної медицини і технологій у тваринництві, в якому
реалізовується ОПП;
- 2-3 особи від Наукового товариства студентів
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
представники роботодавців, зокрема ті, що залучені до здійснення
процедур внутрішнього забезпечення якості ОПП – 4-5 осіб.
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
усі зацікавлені особи (крім гаранта ОП та представників адміністрації
ЗВО)
Члени експертної групи

Підведення підсумків відкритої зустрічі та
першого дня дистанційного візиту
День 2 – 16.10.20
Підготовка до зустрічі 6
Члени експертної групи: Луговий С.І., Васильєва Ю.О., Кривий В.В.
Зустріч 6 з гарантом та сервісними
Члени експертної групи
підрозділами
гарант ОП Шуплик Віктор Вікторович;
(відеоконференція)
керівник навчально-методичного центру забезпечення якості вищої
освіти
Волощук Віталій Ростиславович
директор навчально-наукового центру перепідготовки і підвищення
кваліфікації
Федірко Павло Петрович
директор центру виховної роботи і соціально-культурного розвитку
Кузема Альона Леонідівна
фахівець відділу міжнародних звʼязків
Поліщук Анастасія Василівна
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11:00–11:30
11:30–12:30

Підведення підсумків зустрічі 6
Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОПП
(відеоконференція)

12:30–13:00

Підведення підсумків огляду матеріальнотехнічної бази. Підготовка до резервної
зустрічі
Обідня перерва
Резервна зустріч
(відеоконференція)
Підведення підсумків резервної зустрічі та
підготовка до фінальної зустрічі
Фінальна зустріч
(відеоконференція)

13:00–14:00
14:00–15:00
15:00–16:00
16:00–16:30

16:30–18:00

09:00–18:00

начальник відділу міжнародної та навчально-виробничої практики і
працевлаштування
Гоголь Інна Анатоліївна
директор наукової бібліотеки
Михайлик Артур Олександрович
Члени експертної групи
Члени експертної групи;
декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Цвігун Олег Анатолійович;
гарант ОП Шуплик Віктор Вікторович
Члени експертної групи

Члени експертної групи;
особи, додатково запрошені на зустріч
Члени експертної групи
Члени експертної групи: Луговий С.І., Васильєва Ю.О., Кривий В.В.
проректор з навчальної роботи, т.в.о.ректора Ясінецька Ірина
Анатоліївна;
директор навчально-наукового інституту заочної і дистанційної
освіти Волощук Юлія Олександрівна;
декан факультету ветеринарної медицини і технологій у тваринництві
Цвігун Олег Анатолійович
гарант ОП Шуплик Віктор Вікторович
Члени експертної групи

Підведення підсумків фінальної зустрічі та
другого дня дистанційного візиту
(відеоконференція)
День 3 – 17.10.20
«День суджень» – внутрішня зустріч
Члени експертної групи
експертної групи
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