
 
 

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 38755) за справою № 2204/АС-21   

в Інституті овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних 
наук України  

у строк з 12 січня по 14 січня 2022 року 
 (з використанням відеозв’язку програми Zoom) 

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
 №2161  Е від 20 грудня 2021 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. Всі зустрічі проводяться у форматі 
відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена програма 
відеоконференцій фіксується в інформаційній системі Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти і 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 усіх 
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» Інституту овочівництва і 
баштанництва Національної академії аграрних наук України проводиться з використанням технічних 
засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom. Організатором онлайн-конференції є 
представник Національного агентства. 

 

 

 

 

 



Розклад роботи експертної групи 

 
Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1  ( 12 січня 2022 року) 

09.00 – 9.15 Організаційна нарада експертної групи Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

9.15–9.45 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М., 
Гарант ОП, д.с. г. н., професор Кондратенко С.І. 

9.45–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

10.00– 10.30 Зустріч 1 із директором Інституту та 

менеджментом  

 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Директор Інституту, д.с-г.н., с.н.с., Куц О.В.  

Гарант ОП, д.с.-г.н.,  с.н.с., Кондратенко С.І. 

Учений секретар, д.с.-г.н., с.н.с., Сергієнко О.В. 

Завідувачка відділом наукових кадрів, аспірантури та  

правового забезпечення, к.с.-г.н., Чаюк О.О. 

 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 

до ознайомлення із матеріально-технічною 

базою, налаштування з’єднання 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

11.00– 12.00 Ознайомлення із матеріально-технічною 

базою, що використовується під час 

реалізації ОП 

 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Гарант ОП, д.с.-г.н., с.н.с., Кондратенко С.І. 

Завідувачка лабораторією генетики, генетичних ресурсів і біотехнології,  

д.с.-г.н., с.н.с., Івченко Т.В. 

Завідувач лабораторією агрохімічних досліджень і якості продукції, к.с.-г.н,, Михайлін В.І. 

Завідувачка наукової бібліотеки інституту, н.с., Леус Л.Л. 

Головний бухгалтер, Гарбуз О.А. 

Відповідальний секретар збірника «Овочівництво і баштанництво»,  

к.с.-г.н., с.н.с, .Терьохіна Л.А. 

 

12.00– 12.15 Підведення підсумків та обговорення 

результатів огляду матеріально-технічної 
бази. Підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

12.15–12.55 Зустріч 2 з академічним персоналом 
 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст ОНП, а також 

викладають на цій програмі:  

Кондратенко С.І., д.с.-г.н., с.н.с., завідувач відділом селекції і насінництва овочевих і 

баштанних культур, гарант; 

Куц О.В., д.с.-г.н., с.н.с., директор ІОБ НААН; 

Вітанов О.Д., д.с.-г.н., професор, завідувач відділу новітніх технологій вирощування 



овочевих і баштанних культур; 

Сергієнко О.В., д.с.-г.н., с.н.с., учений секретар ІОБ НААН; 

Івченко Т.В., д.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і 

біотехнології; 

Парамонова Т.В., д.с.-г.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи; 

Терьохіна Л.А., к.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії інноваційно-інвестиційного розвитку 

овочевого ринку та інтелектуальної власності; 

Щербина С.О., к.с-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії адаптивного овочівництва, зберігання 

і стандартизації; 

Рудь В.П., к.е.н., с.н.с., старший науковий співробітник лабораторії інноваційно-

інвестиційного розвитку овочевого ринку та інтелектуальної власності. 

 

12.55–13.10 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

13.10–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Підготовка до зустрічі 3, налаштування 

з’єднання 
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

14.30 –15.10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 
 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Здобувачі (представники всіх форм навчання): 1 рік – Шапко М.О. 

                    2 рік – Марусяк А.О.;  

                    3 рік –  Панова І.В.;  

                    4 рік –  Шевченко С.В., Лялюк О.С. 

15.10 –15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і 

підготовка до зустрічі 4 
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

15.30– 16.30 Зустріч 4 з роботодавцями та випускниками 
 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Представники роботодавців:  

Білівець І.І., керівник розвитку Східного регіону БТУ-центр; 

Рудой С.В., к.с.-г.н., предствавник ТОВ “ДОУ Агросайенсіс Фертрібсгезельшафт Т.Б.У.” 

(Coneva); 

Пузік Л.М., д.с.-г.н., професор кафедри оптимізації технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова 

Державного біотехнологічного університету; 

Романов О.В., к.с.-г.н., декан агрономічного факультету Державного біотехнологічного 

університету; 

Попов В.М., к.с.-г.н, к.с.-г.н., директор ТОВ “АГРОГЕН НОВО”; 

Семенченко О.Л., к.с.-г.н., старший викладач кафедри селекції і насінництва 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 

 

16.30–16.40 Підведення підсумків зустрічі 4 та 

підготовка до відкритої зустрічі 
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 



16.40 –17.20 Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОНП і представників 

адміністрації ІОБ). 

 
17.20–18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 

першого дня дистанційного візиту.   
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

День 2(13червня 2021року) 
09.00 – 09.20 Перевірка технічних засобів відеозв’язку, 

підготовка до зустрічі 5 
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

9.20 –10.00 Зустріч 5 із адміністративним персоналом і 

представниками допоміжних підрозділів 

 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Директор Інституту, д.с-г.н., с.н.с., Куц О.В. 

Учений секретар, д.с-г.н., с.н.с., Сергієнко О.В. 

Провідний фахівець з кадрових питань, Волошина І.М. 

Завідувачка відділом наукових кадрів, аспірантури та  

правового забезпечення, к.с.-г.н., Чаюк О.О. 

Головний бухгалтер, Гарбуз О. 

Завідувач лаб. інноваційно-інвестиційного розвитку овочевого ринку та інтелектуальної 

власності (відповідальний за перевірку на наявність плагіату), к.с.-г.н., с.н.с., Терьохіна Л.А. 

Інженер з охорони праці, Коваленко О.М. 

Керівник забезпечення групи якості освіти, д.с-г.н., с.н.с., Кондратенко С.І. 

10.00–10.30 Підведення підсумків зустрічі 5 та 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

10.30–11.10 Зустріч 6 з  представниками студентського 
самоврядування 
 

Члени експертної групи Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М..; 

Представники Ради молодих вчених:  

Голова Ради молодих вчених – Мозговська Г.В., к.с.-г.н.; 

Молоді вчені – Чаюк О.О., к.с.-г.н., Лінник З.П. 

11.10 –11.40 Підведення підсумків зустрічі 6. Підготовка 

до зустрічі 7 
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

11.40– 12.20 Зустріч 7 із науковими керівниками 

здобувачів 

 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Керівники здобувачів:  

Куц О.В., д.с.-г.н., с.н.с., директор ІОБ НААН; 

Сергієнко О.В., д.с.-г.н., с.н.с., учений секретар ІОБ НААН; 

Івченко Т.В., д.с.-г.н., с.н.с., завідувач лабораторії генетики, генетичних ресурсів і 

біотехнології. 

 

12.20– 13.00 Підведення підсумків зустрічі 7  
Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

13.00– 14.00 Обідня перерва  



14.00 – 14.20 Підготовка до резервної зустрічі  

14.20– 15.00 Резервна зустріч / ознайомлення з 

документацією 

 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

15.00 – 15.20 Підведення підсумків резервної зустрічі. 

Підготовка до ознайомлення з 

документацією. 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

15.20-16.00 
Робота з документами, що були наданні за 

попереднім запитом 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 
Гарант ОП , д.с-г.н., с.н.с.,  Кондратенко С.І. 
 

16.00-16.20 Підведення підсумків ознайомлення з 

документацією. Підготовка до фінальної 

зустрічі. Обговорення рекомендацій. 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

16.20 – 17.00 Фінальна зустріч 
 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

Директор Інституту , д.с.-г.н., с.н.с.  Куц О.В 

Гарант ОП, д.с-г.н., с.н.с., Кондратенко С.І. 

Учений секретар, д.с-г.н., с.н.с., Сергієнко О.В. 

Завідувачка відділом наукових кадрів, аспірантури та  

правового забезпечення, к.с.-г.н., Чаюк О.О. 

 

17.00 – 18.00 Підведення підсумків фінальної зустрічі 

та другого дня дистанційного візиту. 

Робота з документацією. 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

День 3  (14 січня 2022 року) 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи: Каленська С.М., Рудік О.Л., Дацько О.М. 

 

Керівник експертної групи        Світлана КАЛЕНСЬКА  

 

Гарант  ОП «Агрономія »         Сергій КОНДРАТЕНКО  


