
 
ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Агрометеорологія», спеціальності 103 Науки про Землю 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

в Одеському державному екологічному університеті  

з 28 по 30 квітня 2021 року 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи і закладу вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми, а такожу мови 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 программа 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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів 

відеозв’язку та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної присутності 

експертів у ЗВО. 

2.2. ЗВО оприлюднює програму роботи експертної групи, забезпечує присутність 

осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у погоджений час, а також при потребі 

надає технічну підтримку для необхідного налаштування комп’ютерів учасників та 

правильній інсталяції программного забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус 

груп ЗВО має наголосити учасникам про необхідність відеозв’язку. 

Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми 

особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.3. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює обов’язковий 

відеозапис усіх онлайн – зустрічей. 

2.4. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у форматі 

відеоконференції (фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт, відеотрансляція або поєднання 

цих форматів). 

2.5. 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. 

2.6. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО подає в себе на сайті та інших 

інформаційних майданчиках інформацію про заплановану відкриту зустріч з експертною 

групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату, часта мету для всіх бажаючих 

приєднатися. 

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

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи шляхом: надсилання на електронну 

пошту та/або надаються коректні посилання та/або в модулі запитів в системі. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньої 

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



3. Розклад роботи експертної групи 

Освітня програма Агрометеорологія                                                                              28-30 квітня 2021 року 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 28.04.2021 

09.00-09.40 Організаційна зустріч з гарантом ОП.  

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи (Фесюк Василь Олександрович,  

Трубенко Олександр Миколайович, Брайнінгер Ольга 

Іванівна), гарант ОП – Польовий Анатолій Миколайович 

09.40-10.00 Підготовка до зустрічі 1. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

10.00-10.40 Зустріч 1. Зустріч з адміністрацією. Члени експертної групи; 

 Відеоконференція ZOOM із записом гарант ОП –  Польовий Анатолій Миколайович; 

  ректор – Степаненко Сергій Миколайович; 

  проректори: 

перший проректор, проректор з навчальної роботи – 

Сербов Микола Георгійович; 

проректор з навчально-методичної роботи – Хохлов 

Валерій Миколайович; 

проректор з наукової роботи – Тучковенко Юрій 

Степанович; 

проректор з науково-педагогічної діяльності та розвитку 

університету – Крачковська Марія Антонівна; 

  керівник підрозділу, в якому реалізовується ОП, директор 

гідрометеорологічного інституту – Овчарук Валерія 

Анатолівна. 

10.40-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 2. Зустріч з викладацьким складом. 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо 

відповідають за зміст освітньої програми (крім гаранта 

ОП): 

Божко Людмила Юхимівна; 

Вольвач Оксана Василівна; 

Жигайло Олена Леонідовна; 



науково-педагогічні працівники, що  викладають на ОП: 

Вольвач Оксана Василівна; 

Жигайло Олена Леонідовна; 

Барсукова Олена Анатоліївна;  

Божко Людмила Юхимівна; 

Шотова-Ніколенко Ганна Василівна; 

Бунякова Юлія Ярославна; 

Недострелова Лариса Василівна. 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до зустрічі 3. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

12.00-13.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти.  

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти  денної і заочної форм навчання, 

які навчаються на ОП, забезпечені засобами відеозв’язку 

(ZOOM): 

стаціонар:  Білик Анастасія Сергіївна;  

Трач Юлія Володимирівна; 

заочники:  Домбовська Ірина Олександрівна; 

Шелестюк Ольга Григорівна. 

13.00–13.10 Підведення підсумків зустрічі 3. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

13.10–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.20 Підготовка до зустрічі 4. Відеоконференція ZOOM Члени експертної групи 

14.20–15.00 Зустріч 4 з представниками 

студентськогосамоврядування. 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  

представники студентського самоврядування, які 

забезпечені засобами відеозв’язку(ZOOM)): 

голова студентського самоврядування ОДЕКУ – 

Дмітрієнко А.С.; 

1-й заступник голови СС ОДЕКУ –  Чеботарьова Н.В.  

пресс-служба СС ОДЕКУ - Картамишев В.Є.; 

представники профкому студентів від ГМІ – Бренінг М.А.; 

представник  студентського самоврядування ГМІ  – 

Пащенко  Б.О.; 

член Вченої ради ГМІ, представник студентського 

самоврядування – Сівак А.В.; 

представники студентського самоврядування в 



гуртожитку №1– Мартинова Н.С., Рибалко Є.С. 

15.00-15.30 Підведенняпідсумківзустрічі 4 іпідготовкадозустрічі 5. 

Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

15.30–16.10 Зустріч 5 з роботодавцями та випускниками 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до реалізації та 

забезпечення якості ОП, забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM): 

заступник директора Українського Гідрометцентру –

Прокопенко Анатолій Леонідович; 

начальник Гідрометцентру Чорного та Азовського морів 

–  Ситов Віктор Миколайович; 

заступник директора з наукової роботи Інституту 

Агроекології  НААН України – Дем янюк Олена 

Сергіївна;  

заступник директора з наукової роботи ННЦ «ІВіВ 

ім. В. Є. Таїрова» НААН України – Мулюкіна Ніна 

Анатоліївна; 

представники випускників, забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM): 

Борщевська Дар’я Олександрівна; 

Колеснікова Оксана Анатоліївна; 

Сардак Альона Василівна; 

Зленко Ірина Борисівна. 
16.10–17.00 Підведення підсумків зустрічі 5 та 1-го робочого 

дня. Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

День 2 – 29.04.2021 
9.30–10.00 Підготовка до зустрічі 6, огляду матеріально-технічноїбази. 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи 



10.00-11.00 Зустріч 6. Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації ОП. Презентація, 

відеотрансляція або поєднання цихформатів 

Відеоконференція ZOOM іззаписом. 

Члени експертної групи, гарант ОП, представники 

структурних підрозділів, відповідальні за матеріально-

технічне забезпечення, які забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM): 

гарант ОП – Польовий Анатолій Миколайович; 

керівник або представник бібліотеки – 

Крачковська Марія Антонівна; 

проректор з адміністративно-господарської роботи – 

Крачковська Марія Антонівна; 

керівник відділу охорони праці – Богатиренко Сергій 

Геннадійович; 

керівник підрозділу, в якому реалізовується ОП – Овчарук 

Валерія Анатоліївна; 

керівник відділу організації наукової роботи – Мирза 

Катерина Леонідівна. 

11.00-11.30 Підведення підсумків огляду. Підготовка до зустрічі 7. 

Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

11.30–12.10 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) структурними 

підрозділами. 

Відеоконференція ZOOM із записом. 

Члени експертної групи; представники допоміжних    

(сервісних) служб, які забезпечені засобами відеозв’язку 

(ZOOM): 

керівник відділу кадрів – Ізотов Сергій Олександрович; 

керівник навчально-методичного відділу – Писарук Татяна 

Миколаївна; 

керівник відділу забезпечення якості освітньої діяльності – 

Масловська Анна Миколаївна; 

керівник відділу сприяння працевлаштуванню випускників 

– Малацьковська Світлана Василівна; 

керівник відділу міжнародних зв’язків – Шаблій Олег 

Віталієвич; 

керівник сектору практики – Філатова Наталія Олегівна; 

представник відділу виховної та психолого- 

педагогічноїроботи – Погорєлова Марина Полікарпівна; 

керівник планово-фінансового відділу – Бондаренко 

Валентина Миколаївна 



 

12.10-12.40 Підведення підсумків зустрічі 7. Підготовка до відкритої 

зустрічі. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00-14.40 Відкрита зустріч. 

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; усі охочі учасники освітнього 

процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації 

ЗВО, які забезпечені засобами відеозв’язку (ZOOM)) 

14.40-15.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, підготовка до 

резервної зустрічі.Відеоконференція ZOOM. 

Члени експертної групи 

15.00-15.40 Резервназустріч.  

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи; особи, додатково запрошені 

на резервну зустріч, які забезпечені засобами 

відеозв’язку (ZOOM) 

15.40–16.00 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до 

фінального брифінгу. Відеоконференція ZOOM 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Фінальний брифінг.  

Відеоконференція ZOOM із записом 

Члени експертної групи;  ректор – Степаненко Сергій 

Миколайович; 

гарант ОП –  Польовий Анатолій Миколайович 

16.40–17.10 Підведення підсумків 2-го дня ЕГ. Відеоконференція ZOOM. Члени експертної групи 

17.10-18.00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 –30.04.2021 

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


