
 
 

 
                            ПРОГРАМА 

"онлайн візиту" експертної групи під час проведення акредитаційної 
експертизи 

за спеціальністю "101 Екологія» освітньо-наукової програми «Екологія» (ID 
у ЄДЕБО 37232) за третім рівнем вищої освіти (справа № 2158/АС-21) у 

Сумському національному аграрному університеті  
(експертна група призначена Наказом Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти від 08.12.2021 р. № 1919-Е) 
 

 

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 "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. ЗВО на час «онлайн-візиту» експертної групи надає їй всі необхідні 
матеріали, що підтверджують інформацію вказану у відомостях про самооцінювання 
освітньої програми. 

2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли 
це погоджено експертною групою. На них не можуть бути присутніми особи, що не 
запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі онлайн візиту для 
кожної зустрічі, у погоджений час. 

2.4. У розкладі 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.  

2.5. У розкладу онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою 
програмою про дату, час і технологію проведення такої зустрічі шляхом публікації на 
сайті ЗВО та інших своїх інформаційних майданчиках оголошення про роботу експертної 
акредитаційної групи за певною програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на 
онлайн платформі для відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у 
вказаний час згідно погодженої програми.  

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 гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться за допомогою технічних засобів 
відео-зв’язку.  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – (21 грудня 2021 року) 

09.00–09.15 Пробна відеоконференція  

Організаційна зустріч з гарантом ОНП 

Члени ЕГ – Мандрик Олег Миколайович, 

Риженко Наталія Олександрівна, Мандебура 

Анастасія Юріївна 

 

Гарант ОНП Коваленко Ігор Миколайович  

09.15–09.50 Зустріч 1 з гарантом ОНП та завідувачем 

випускової кафедри 

Члени ЕГ – Мандрик Олег Миколайович, 

Риженко Наталія Олександрівна, Мандебура 

Анастасія Юріївна 

 

Гарант ОНП – Коваленко Ігор Миколайович  

Завідувач кафедри екології та ботаніки – Скляр 

Вікторія Григорівна 

09.50–10.00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи 

10.00–10.30 Зустріч 2 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи  

 

Керівник ЗВО – Ладика Володимир Іванович; 

Гарант ОНП, декан факультету агротехнологій та 

природокористування – Коваленко Ігор 

Миколайович; 

Проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи – Жмайлов Валерій Миколайович; 

Проректор з наукової роботи – Данько Юрій 

Іванович; 

Завідувач аспірантури – Костель Микола 

Васильович. 

10.30–10.40 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 

зустрічі 3 

Члени експертної групи 

10.40–11.20 Зустріч 3 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

 

Гарант ОНП – Коваленко Ігор Миколайович; 

Професор – Скляр Вікторія Григорівна; 

Професор – Данько Юрій Іванович; 

Професор – Власенко Володимир 

Анатолійович; 
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Професор – Подгаєцький Анатолій Адамович; 

Професор – Михайлов Андрій Миколайович; 

Доцент – Скляр Ірина Дмитрівна; 

Доцент – Турчіна Світлана Григорівна. 

11.20–11.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

11.30-12.10 Зустріч 4 зі здобувачами вищої освіти 

 

 

Члени експертної групи 

 

Здобувачі 3-го освітньо-наукового рівня вищої 

освіти, що навчаються за ОНП: 

Коплик Яна Віталіївна (1 рік навчання); 

Маруха Тетяна Валентинівна (1 рік навчання); 

Коршикова Катерина Олександрівна (1 рік 

навчання); 

Ярошенко Наталія Павлівна (2 рік навчання); 

He Songtao (4 рік навчання). 

12.10-12.20 Підведення підсумків зустрічі  4 і підготовка до 

зустрічі 5 

Члени експертної групи 

12.20-13.00 Зустріч 5 із представниками самоврядуванням Члени експертної групи; 

 

Голова Ради молодих вчених – Шерстюк 

Марина Юріївна; 

Заступник Голови Ради молодих вчених –

Соларьов Олександр Олексійович;  

Голова профбюро факультету 

агротехнологій та природокористування – 

Бабчаник Євгенія Анатолієвна; 
Т.в.о. голови первинної профспілкової 

організації студентів та аспірантів  СНАУ – 

Симоненко Марія Миколаївна; 

Голова студентського самоврядування 

СНАУ – Кравченко Дар'я Василівна; 

Студентський декан факультету 

агротехнологій та природокористування – 

Коноваленко Валерія Вікторівна; 

Представники студентського 

самоврядування й профкому студентів та 

аспірантів від факультету – Приходько 



Михайло Олександрович, Варава Павло 

Володимирович. 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.10 Підготовка до ознайомлення з матеріальною 

базою 

Члени експертної групи 

14.10-15.00 Ознайомлення з матеріальною базою, що 

використовується під час реалізації ОНП  

Члени експертної групи 

 

Гарант ОП Коваленко Ігор Миколайович. 

Фахівці, відповідальні за матеріально-технічну 

базу кафедри, факультету, науково-дослідні 

лабораторії університету, студентське містечко 

тощо. 

1) Центр колективного користування науковим 

обладнанням «Лабораторія екологічного 

землеробства та природокористування» 

(Коваленко І.М., Оничко В.І.); 

2) Науково-практична лабораторія 

біотехнологічних досліджень in-vitro (Коваленко 

В.М., Подгаєцький А.А.); 

3) Навчальна лабораторія екології (Зубцова 

І.В.); 
4)  Лабораторія електронної мікроскопії 

(Івченко В.); 

5) Центр точного землеробства (Зубко В.); 

6) SMART-полігон (Оничко В.); 

7) Навчально-наукова ПЛР лабораторія  

(Бакуменко О.М.); 
8) Навчально-наукова лабораторія TOPAS 

(Лукаш С. М.); 

9) Лабораторія Мас-Спектрометрії (Хурсенко 

С.М.); 

10) Спеціалізований комп’ютерний клас 

факультету агротехногій та 

природокористування (Клименко Г.О., 

Баштовий М.Г.) 

15.00-15.10 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15.10–15.50 Зустріч 6 зі стейкхолдерами Члени експертної групи; 



 

представники потенційних роботодавців, що 

залучені до здійснення процедур внутрішнього 

забезпечення якості ОНП; 

випускники аспірантури кафедри, що реалізує 

ОНП, представники наукових чи дослідних 

установ за профілем ОНП: 

 Бойченко  Руслан Вікторович  – 

Начальник відділу природно-заповідного фонду 

та біоресурсів Департаменту захисту довкілля та 

енергетики Сумської ОДА; 

 Кубраков Сергій Володимирович – 

Директор національного природного парку 

«Деснянсько-Старогутський» ; 

 Дудченко  Григорій Іванович – в.о. 

директора природного заповідника 

«Михайлівська цілина» ; 

 Уваров  Олександр Михайлович – 

 заступник начальника державної екологічної 

інспекції у Сумській області; 

 Коняєва Марія Миколаївна – 

Директор КЗ СОР «РЛП Сеймський»; 

 Яковенко Олександр Володимирович –

 в.о. директора Гетьманського національного 

природного парку. 

15.50–17.30 Підведення підсумків зустрічей Дня 1. Робота з 

документами 

Члени експертної групи 

День 2 – (22 грудня 2021) 

09.00–09.15 Підготовка до зустрічі 7  Члени експертної групи 

09.15–10.00 Зустріч 7 з науковими керівниками  Члени експертної групи; 

 

Наукові керівники усіх здобувачів 3-го рівня ВО, 

що навчаються за ОНП: 

Доктор біологічних наук, професор, СНАУ – 

Скляр Вікторія Григорівна; 

Кандидат біологічних наук, доцент – Тихонова 

Олена Михайлівна; 

Кандидат біологічних наук, доцент –  



Кирильчук Катерина Сергіївна; 
Доктор біологічних наук, професор, Інститут 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України – 

Дубина Дмитро Васильович 

10.00–10.20 Підведення підсумків зустрічі 7 та підготовка до 

відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

10.20-11.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОНП та представників адміністрації 

ЗВО) 

11.00-11.20 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.20-12.00 Зустріч 8 із сервісними підрозділами  Члени експертної групи,  

 

Завідувач відділу аспірантури та докторантури – 

Костель Микола Васильович; 

Завідувач навчального відділу – Колодненко 

Наталія Володимирівна;  

Завідувачка відділу якості освіти, ліцензування 

та акредитації – Скляр Ірина Дмитрівна; 

Завідувач науково-дослідної частини – Пасько 

Олег Віталійович; 

Керівник відділу міжнародних зв’язків – 

Калачевська Лариса Іванівна; 

Заступник проректора з науково-педагогічної 

роботи та міжнародної діяльності – Славкова 

Олена Павлівна; 

Завідувач сектору міжнародних проектів НДЧ –

Мельник Олена Сергіївна. 

12.00–12.20 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі  

Члени експертної групи 

12.20-13.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

13.00–14.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, обідня 

перерва 

Члени експертної групи 

14.00-14.40 Зустріч 9 Зустріч із працівниками 

структурних підрозділів, відповідальних за 

матеріально-технічне забезпечення реалізації 

Члени експертної групи 

 

Директор центру підвищення кваліфікації, 



ОНП перепідготовки, удосконалення керівних 

працівників і спеціалістів – Тодерюк Ірина 

Валеріївна; 

Завідувачка відділу з організації виховної роботи 

зі студентами – Зінченко Світлана 

Володимирівна; 

Практичний психолог відділу з організації 

виховної роботи зі студентами – Михайленко 

Людмила Олексіївна; 

Начальник відділу кадрів – Спаських Світлана 

Іванівна; 

Директорка Офісу промоції – Блюмська-Данько 

Ксенія Валеріївна; 

В.о. директорка бібліотеки – Кравченко Любов 

Олексіївна; 
Начальник планово-фінансового відділу – 

Журбенко Наталія Михайлівна; 

Директор комбінату громадського харчування – 

Проценко Олена Іванівна.  

14.40-15.00 Підведення підсумків зустрічі 9 та підготовка до 

зустрічі 10 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Зустріч 10 Зустріч із групою забезпечення 

спеціальності 101 Екологія 

Члени експертної групи 

 

Почесний професор СНАУ – Злобін Юліан 

Андрійович 

Професор  – Скляр Вікторія Григорівна; 

Професор – Жатова Галина Олексіївна; 

Професор – Онопрієнко Володимир Петрович; 

Доцент – Баштовий Микола Григорович; 

Доцент – Бондарєва Людмила Миколаївна; 

Доцент – Скляр Юрій Леонідович; 

Доцент – Кирильчук Катерина Сергіївна; 

Доцент – Клименко Анна Олександрівна; 

Доцент – Тихонова Олена Михайлівна; 

Доцент – Мельник Олена Сергіївна; 

Доцент – Зубцова Інна Володимирівна. 

15.40-16.00 Підведення підсумків зустрічі 10 та підготовка 

до фінальної зустрічі  

 



16.00-16.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

 

Керівник ЗВО – Ладика Володимир Іванович; 

Гарант ОНП, декан факультету агротехнологій та 

природокористування – Коваленко Ігор 

Миколайович; 

Проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи – Жмайлов Валерій Миколайович; 

Проректор з наукової роботи – Данько Юрій 

Іванович; 

Завідувач аспірантури – Костель Микола 

Васильович. 

16.30-18.00 Підведення підсумків зустрічей дня 2, робота з 

документами 

Члени експертної групи 

День 3 – (23 грудня 2021) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи 
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