
 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому 
(дистанційному) режимі освітньої програми «Агрономія» третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти (доктор філософії) за 
спеціальністю 201 «Агрономія» (ID у ЄДЕБО 37352) за справою  

№ 815/АС-20 від 05.05.2020 
у Миколаївському національному аграрному університеті 

у строк  із  22 липня по 24 липня 2020 року 
(з використанням відеозв’язку програми Zoom) 

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти №1067-Е від 6 липня 2020 року) 

 
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. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Усі зустрічі проводяться у 
форматі відеоконференцій із використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 
програма відеоконференцій фіксується в інформаційній системі Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти й є частиною матеріалів акредитаційної справи. 

 

2. Загальні умови роботи експертної групи 

Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це погоджено 
експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші особи. 

ЗВО забезпечує присутність осіб в онлайн-конференції на базі програми Zoom, 
визначених у розкладі роботи для кожної зустрічі, у погоджений час. ЗВО забезпечує 
інформаційну та технічну підтримку онлайн-конференції на базі програми Zoom для осіб, які 
включені до розкладу роботи. 

Зустрічі, включені до розкладу роботи, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на них відповідно до розкладу. 

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. 

У розкладі виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити всіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
час і порядок участі в онлайн-конференції. 

ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної 
експертизи, на запит експертної групи. 

Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних із акредитацією освітньої 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

Акредитаційна експертиза освітньо-наукової програми «Агрономія» Миколаївського 
національного аграрного університету проводиться з використанням технічних засобів 
відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. Організатором онлайн-конференції є 
представник Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1  (22 липня 2020 року) 

09.00 – 9.15 Організаційна нарада експертної групи Члени експертної групи (Каленська С. М., Векленко Ю. А., 
Коваль Г. В.) 

9.15 – 9.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи, 
гарант ОП, д. с.-г. н., професор Гамаюнова В. В. 

9.45 – 10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи. 
10.00 – 10.30 Зустріч 1 із ректором університету та 

менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи; 
Ректор, д-р тех. наук, професор, академік НААН України 
Шебанін В.С.; перший проректор, канд.  техн. наук, професор 
Бабенко Д. В.; проректор з наукової роботи, д-р екон. наук, 
професор Новіков О.Є.; 
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи і підвищення 
кваліфікації д-р пед. наук, доцент Шарата Н. Г.; 
декан факультету агротехнологій, канд. с.-г. наук,  
доцент Дробітько А. В.; 
гарант ОП, д-р с.-г. наук, професор Гамаюнова В. В. 

10.30 – 10.45 Підведення  підсумків  зустрічі  1  і  
підготовка  до ознайомлення із матеріально- 
технічною базою 

 
Члени експертної групи 

10.45 – 11.45 Ознайомлення із матеріально-технічною 
базою, що використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д-р с.-г. наук, професор Гамаюнова В. В.; директор 
бібліотеки Пустова О.Г.; в.о. проректора з адміністративно-
господарської роботи Попович О. І.; проректор з науково-педагогічної 
та виховної роботи і підвищення кваліфікації д-р пед. наук, доцент 
Шарата Н. Г.; завідувач кафедри інформаційних систем і технологій 
канд. техн. наук, доцент Волосюк Ю. В.; заступник директора 
навчально-науково-практичного центру Карпенко М. Д.; завідувач 
кафедри ґрунтознавства та агрохімії д-р с.-г. наук, професор 
Чорний С. Г.; начальник штабу цивільного захисту Янч В. Ч.  

11.45 – 12.00 Підведення підсумків та і обговорення 
результатів огляду матеріально-технічної 
бази. Підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

12.00 – 13.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
д-р с.-г. наук, професор Федорчук М. І.; д-р с.-г. наук, професор 
Чорний С. Г.; канд. с.-г. наук, доцент Манушкіна Т. М.; канд. пед. 
наук, доцент Ганніченко Т. А.; д-р філос. наук, професор 
Ханстантинов В. О.;  
д-р екон. наук, доцент Клочан І. В. 

  



13.00 – 13.15 Підведення підсумків  зустрічі 2, підготовка 
до зустрічі 3 Члени експертної групи. 

13.15 – 14.15 Обідня перерва  

14.15 – 14.30 Підготовка до зустрічі 3, налаштування 
з’єднання Члени експертної групи. 

14.30 – 15.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Ткачова Є. С., Воронкова Г. М., Кваско Г. Е., Садова Д. Ш., 
Свідерський В. В. 

 15.30 – 15.45 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

 

15.45 – 16.30 Зустріч 4 з роботодавцями Члени експертної групи; 
Заступник директора Інституту зрошуваного землеробства 
НААНУ, д-р с.-г. наук, професор Коковіхін С. В.; директор 
ТОВ «Золотий колос» м. Миколаїв, канд. екон. наук Іванова Н. В.; 
голова СФГ «Аякс» Веселинівського району Миколаївської 
області Федюк В. І.; директор  ДУ «Миколаївська державна 
сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного 
землеробства НААНУ» Добровольський А. В.; керівник 
ТОВ «СП «Південна аграрно-експортна компанія»,  
д-р екон. наук Кормишкін Ю. А.  

16.30 – 16.40 Підведення підсумків зустрічі 4 та 
підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи. 

16.40 – 17.20 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП і 
представників адміністрації МНАУ). 

17.20 – 17.40 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи. 

День 2  (23 липня 2020 року) 
09.00 – 09.30 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 5 
 

9.30 – 10.30 Зустріч 5 із адміністративним персоналом і 
представниками допоміжних підрозділів 

Члени експертної групи; 
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи і підвищення 
кваліфікації д-р пед. наук, доцент Шарата Н. Г.; завідувач аспірантури 
Кушнарьова О.М.; відповідальний за забезпечення якості у ЗВО 
(начальник юридичного відділу) Соколік В.Д.; директор бібліотеки 
Пустова О.Г.; провідний спеціаліст центру міжнародного 
співробітництва та правового забезпечення Карбашевський В. В.; 
в.о. головного бухгалтера Бєлова С. Є.; керівник психолого-
педагогічної лабораторії науково-просвітницьких інноваційних 
технологій розвитку особистості Рурик Г. Л.; керівник Центру 
працевлаштування студентів і випускників МНАУ,  
канд. екон. наук, доцент Біліченко О. С. 

https://graduate.mnau.edu.ua/useful-links/
https://graduate.mnau.edu.ua/useful-links/


10.30 – 10.45 Підведення підсумків зустрічі 5 та 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

10.45 – 11.45 Зустріч 6 з представниками науково-
творчого товариства молодих науковців та 
органів студентського самоврядування  

Члени експертної групи; 
голова НТТМН Кікоть Н.; заступник голови НТТМН Шевчук Н.;  
секретар НТТМН Оленич К.; член НТТМН факультету агротехнологій 
Садова Д.;  студентський декан факультету агротехнологій 
Грушина В.; аспірант факультету менеджменту Поточилова І.   

11.45 – 12.00 Підведення підсумків зустрічі 6. Підготовка 
до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

12.00 – 12.40 Зустріч 7 із науковими керівниками 
здобувачів 

Члени експертної групи; 
д-р с.-г. наук, професор Федорчук М. І.; д-р с.-г. наук, професор 
Чорний С. Г.; канд. с.-г. наук, доцент Коваленко О. А. 

12.40 – 13.00 Підведення підсумків та підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи. 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 15.00 Резервна зустріч/ ознайомлення з 
документацією 

Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.00 – 15.20 Підведення підсумків резервної зустрічі. 
Підготовка до ознайомлення з 
документацією. 

Члени експертної групи. 

15.20-16.20 Ознайомлення з документацією, що 
була надана за попереднім запитом 

Члени експертної групи; 
гарант ОП, д-р с.-г. наук, професор Гамаюнова В. В.. 

16.20-16.50 Підведення підсумків ознайомлення з 
документацією. Підготовка до фінальної 
зустрічі. Обговорення рекомендацій. 

Члени експертної групи. 

16.50 – 17.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Ректор, д-р техн. наук, професор, академік НААН України 
Шебанін В.С.; перший проректор канд. техн. наук, професор 
Бабенко Д. В.; проректор з наукової роботи д-р екон. наук, 
професор Новіков О.Є.; проректор з науково-педагогічної та 
виховної роботи і підвищення кваліфікації д-р пед. наук, 
доцент Шарата Н. Г.; декан факультету агротехнологій, канд. 
с.-г. наук, доцент Дробітько А. В.; гарант ОП, д-р с.-г. наук, 
професор Гамаюнова В. В. 

17.30 – 18.00 Підведення підсумків фінальної 
зустрічі. 

Члени експертної групи 

  



День 3  (24 липня 2020 року) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи. 

 

Керівник експертної групи Світлана КАЛЕНСЬКА 
Гарант  ОП « Агрономія »  Валентина ГАМАЮНОВА 
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