
 
 

 

 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у 

віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «205 Лісове 

господарство» освітньої програми «Лісове господарство» за третім рівнем вищої 

освіти в Уманському національному університеті садівництва 

 

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 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 забезпечує присутність осіб у 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 неї відповідно до розкладу.  

2.2. У розкладі 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. 

2.3. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 

час і порядок участі в онлайн-конференції.  

2.4. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.5. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

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

2.6. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді онлайн-конференції на базі 

програми Zoom. Організатором онлайн-конференції є представник Національного агентства. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час 
Зустріч або інші 

активності 
Учасники 

День 1 –(29 червня 2021) 

0830–0845 
Організаційна зустріч з 
гарантом ОП 

Відеоконференція 
Члени експертної групи: Сопушинський Іван Миколайович, Буднік Зінаїда 
Миколаївна, Сірук Ірина Миколаївна. 
Гарант ОП - Шлапак Володимир Петрович. 

0845–0900 Підготовка до зустрічі 1 
Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

0900–0930 
Зустріч 1 з керівником та 
менеджментом ЗВО 

Відеоконференція 
Члени експертної групи; 
Гарант ОП - Шлапак Володимир Петрович;  
ректор ЗВО - Непочатенко О.О;  
перший проректор Мостов’як І.І. 
проректор з науково-інноваційної діяльності - Карпенко В.П.;  
проректор з науково-педагогічної роботи - Мальований М.І. 
декан факультету лісового і садово-паркового господарства - Поліщук В.В. 

0930–1000 
Підведення підсумків зустрічі 
1 і підготовка до зустрічі 2 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1000–1030 

Зустріч 2 з представниками 
Ради молодих вчених та 
представниками 
студентського самоврядування 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. Представник Ради молодих вчених – Костецька К.В., 
Голова Наукового товариства студентів та аспірантів Уманського НУС –                 
Яценко В.В., Голова студентського самоврядування – Беденко О.І. 

1030–1100 
Підведення підсумків зустрічі 
2 і підготовка до зустрічі 3 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1100–1200 
Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

Відеоконференція 
Члени експертної групи; здобувачі вищої освіти за спеціальністю «205 Лісове 
господарство» освітньої програми «Лісове господарство» за третім рівнем вищої 
освіти (всі здобувачі денної, вечірньої та заочної форм навчання). 
1 рік – Зворська Наталія Володимирівна 
2 рік – Савченко Олександр Миколайович 
3 рік – Черниш Віталій Іванович 

1200–1300 Обідня перерва  



1300–1330 
Підведення підсумків зустрічі 
3 і підготовка до зустрічі 4 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1330–1500 
Зустріч 4 з академічним 
персоналом 

Відеоконференція 
Члени експертної групи.  
Гарант ОП Шлапак Володимир Петрович. Група забезпечення ОНП (Іщук 
Г.П., Остапчук О.С., Адаменко С.А.). Науково-педагогічні працівники, які 
викладають на цій програмі (у тому числі наукові керівники аспірантів – Шлапак 
В.П., Кисельов Ю.О.): Ямчук П.М., Комісаренко Н.О., Шлапак В.П.,  Іщук 
Г.П., Коваль С.А.  

1500–1530 
Підведення підсумків зустрічі 
4 і підготовка до зустрічі 5 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1530–1600 
Зустріч 5 з роботодавцями та 
випускниками 

Відеоконференція 
Члени експертної групи;  
Члени експертної групи; представник ради роботодавців; представники 
роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості 
ОП, а також забезпечення освітнього процесу та випускники ОНП – Гусак А.Ю., 
Миколайко І.І. Голова асоціації випускників УНУС – Ульянич О.І. 

1600–1630 
Підведення підсумків зустрічі 
5 

Відеоконференція 
Члени експертної групи 

1630–1700 Відкрита зустріч 
Відеоконференція 
Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації). 

1700–1730 Підведення підсумків зустрічі 
Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

День 2 – (30 червня 2021) 

0900–1000 

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

Відеоконференція 
Члени експертної групи; гарант ОП – Шлапак Володимир Петрович. 

1000–1030 
Підведення підсумків щодо 
матеріально-технічної бази 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1030–1200 
Ознайомлення з 
документацією, що була 
надана за попереднім запитом 

Відеоконференція 
Члени експертної групи; гарант ОП – Шлапак Володимир Петрович. 

1200 - 1230 
Обговорення результатів 
огляду матеріально-технічної 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 



бази та аналізу документації 

1230–1330 Обідня перерва  

1330–1345 Підготовка до зустрічі 6 
Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1345–1415 

Зустріч 6 із з 
адміністративним 
персоналом, із допоміжними 
(сервісними) структурними 
підрозділами ЗВО 

Відеоконференція 
Члени експертної групи.  
Керівник або представник: відділу докторантури та аспірантури – Смолій Л.В. ;  
відділу моніторингу якості освіти – Пітель Н.Я.;  
навчального відділу – Іванова Н.А.;  
проректор з наукової-інноваційної діяльності – Карпенко В.П. 
директор наукової бібліотеки – Кравченко Т.О. 
керівник відділу інтелектуальної власності , комерціалізації та трансферу технологій 
– Бурляй О.Л. 
керівник центру міжнародної освіти і співробітництва – Рибчак В.І. 
керівник центру соціально-психологічної служби – Мазуренко В.Д.;  

1415–1445 
Підведення підсумків зустрічі 
6 і підготовка до резервної 
зустрічі. 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1445–1545 Резервна зустріч 
Відеоконференція 
Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

1545–1615 
Підведення підсумків 
резервної зустрічі і підготовка 
до фінальної зустрічі 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

1615–1700 Фінальна зустріч 

Відеоконференція 
Члени експертної групи.  
Гарант ОП - Шлапак Володимир Петрович;  
Ректор  ЗВО – Непочатенко О.О. 
проректор з науково-інноваційної діяльності – Карпенко В.П.;  
проректор з науково-педагогічної роботи – Мальований М.І. 
Декан факультету – Поліщук В.В. 

1700-1800 Підведення підсумків 
Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

День 3 – (01 липня 2021) 



0900–1800 
«День суджень» – 
внутрішня зустріч експертної 
групи 

Відеоконференція 
Члени експертної групи. 

 


