
 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

у віддаленому (дистанційному) режимі 
у Білоцерківському національному аграрному університеті 

за спеціальністю 051 «Економіка» освітньо-наукової програми «Економіка»  
(ID у ЄДЕБО 37435)  

за третім рівнем вищої освіти 
з 14.07.2021 р. по 16.07.2021 р. 

 
1. Призначення та статус цієї програми 

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

групи у Білоцерківському національному аграрному університеті (далі – БНАУ) для 

проведення акредитаційної експертизи освітньої програми з використанням технічних засобів 

відеозв’язку, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для БНАУ, 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і БНАУ.  

Узгоджена програма 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. Внутрішні зустрічі експертної групи з використанням технічних засобів 

відеозв’язку є закритими; крім випадків, коли це погоджено експертною групою. На них не 

можуть бути присутніми особи, що не запрошені на конкретну зустріч відповідно до розкладу.  

2.2. БНАУ забезпечує онлайн-зустрічі із учасниками фокус-груп та присутність усіх 

осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі з використанням технічних засобів відео 

зв’язку (програми ZOOM), у погоджений час.  

2.3. У розкладі експертизи передбачається резервна зустріч із використанням технічних 

засобів відеозв’язку, на яку експертна група може запросити будь-яких осіб, якщо проведення 

такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної експертизи. Експертна 

група повідомляє про це БНАУ в розумні строки; БНАУмає вжити розумних заходів, аби 

забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.4. У розкладі експертизи передбачено відкриту зустріч із використанням технічних 

засобів відеозв’язку. БНАУ зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 

процесу за відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі (лінк на 

відкриту зустріч заздалегідь БНАУ публікує на сайті). 

2.5. БНАУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

2.6. Контактною особою від БНАУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою 

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

2.7. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за допомогою 

програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються членами експертної групи та після закінчення 

експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 
 

  



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
1 2 3 

День 1  (14.07.2021 р.) 
9:15–9:30 Підготовка до організаційної зустрічі з 

гарантом ОП 
Члени експертної групи 

9:30–9:45 Пробна відеоконференція (перевірка 
готовності учасників, якості звуку, 
зображення тощо)  
 

Члени експертної групи: 
Григорук Павло Михайлович; 
Лозинська Інна Віталіївна; 
Фесенко Ганна Олександрівна; 
Гарант ОНП, д. екон. н., професор  - Варченко Ольга Миронівна. 

9:45–10:00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10:00–10:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом БНАУ 
Члени експертної групи;  

Гарант ОНП, д. екон. н., професор  - Варченко Ольга Миронівна; 
Ректор Білоцерківського національного аграрного університету, д.екон. 
н., професор  - Шуст Олена Анатоліївна; 
Перший проректор, проректор з організаційної роботи  д. біол. н., 
професор - Новак Віталій Петрович; 
Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності,  д. с.-г. н., 
професор - Димань Тетяна Миколаївна; 
Завідувачка відділу аспірантури та докторантури, к. с.-г. н., доцент - 
Качан Леся Михайлівна; 
Завідувачка кафедри економіки та економічної теорії, к. екон. н., 
доцент - Батажок Світлана Григорівна. 

10:30–10:45 Підведення підсумків зустрічі 1 і 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:45–11:45 Зустріч 2 з науковими керівниками Члени експертної групи; 
Наукові керівники: 
Свиноус Іван Вікторович, д. екон. н., професор, професор кафедри 
обліку і оподаткування; 
Паска Ігор Миколайович, д. екон. н., професор, професор кафедри 
публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки; 
Крисанов Дмитро Федосович, д. екон. н., професор, професор кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування; 
Сокольська Тетяна Вікторівна, д. екон. н., професор, професор 
кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної 
економіки. 

  



1 2 3 
11:45–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 
Члени експертної групи 

12:00–13:00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 
1. Хахула Богдан Валерійович, 4-й рік навчання; 
2. Варченко Ольга Олександрівна, 3-й рік навчання; 
3. Рашид Ірфан, 3-й рік навчання; 
4. Виборна Вікторія Дмитрівна, 3-й рік навчання; 
5.Осипенко Богдан Романович, 2-й рік навчання; 
6.Литвин Аліна Василівна, 2-й рік навчання; 
7. Семисал Анна Вікторівна, 1-й рік навчання. 

13:00–13:15 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13:15–14:15 Обідня перерва  
14:15–14:30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
14:30–15:30 Зустріч 4 з академічним персоналом Члени експертної групи;  

Науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за 
зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі: 
Ярмола Олександр Володимирович, к. філос. н., доцент, доцент 
кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 
Борщовецька Валентина Дмитрівна, к. пед. н., доцент, доцент 
кафедри романо-германської філології та перекладу; 
Дем’яненко Олена Олександрівна, к. пед. н., асистент кафедри 
славістичної філології, педагогіки та методики викладання; 
Непочатенко Віктор Андрійович, д. фіз.-мат. н., доцент, професор 
кафедри вищої математики та фізики; 
Батажок Світлана Григорівна, к. екон. н., доцент, доцент кафедри 
економіки та економічної теорії; 
Гринчук Юлія Сергіївна, д. екон. н., професор, професор кафедри 
менеджменту; 
Юхименко Петро Іванович, д. екон. н., професор, професор кафедри 
менеджменту. 

15:30–15:45 Підведення підсумків зустрічі 4 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:45–16:15 Відкрита зустріч 
 

Члени експертної групи; 
Усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та 
представників адміністрації ЗВО). 

16:15–16:30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

  



1 2 3 
16:30–17:15 Зустріч 5 з представниками Ради 

молодих вчених і студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
Представники Ради молодих вчених та студентського наукового 
товариства: 
Голова Ради молодих учених, к.с.-г.н. - Роль Наталія Валеріївна; 
Членкиня Ради молодих учених - Утеченко Дар'я Миколаївна; 
Членкиня Ради молодих учених -Виборна Вікторія Дмитрівна; 
Членкиня Ради молодих учених– Биба Валентина Анатоліївна; 
Членкиня Ради студентського наукового товариства - Олещенко 
Людмила; 
Голова студентської ради БНАУ –Ліщенко Інна; 
Голова комітету захисту прав студентів–Лехкодер Максим; 
Голова комітету співдії якості - Ткаченко Вікторія; 
Голова студентської ради економічного факультету –Баліцька 
Наталія. 

17:15–17:30 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

17:30–18:30 Зустріч 6 з роботодавцями та 
зовнішніми стейкхолдерами 

Члени експертної групи; 
Представники роботодавців та зовнішніх стейкхолдерів: 
1. Діденко Сергій Володимирович, директор бізнес-підрозділу "Яєчні 
продукти" ГК "Овостар Юніон", к.екон.н.; 
2. Довгий Олександр Петрович, директор з безпеки та охорони праці 
найбільшого виробника гальмівних систем та фрикційних виробів в 
східній Європі, ТОВ Білоцерківський завод "Трібо"; 
3. Жупаник Василь Миколайович, директор з економіки, та фінансів 
ТМ "Сквирянка" (ТОВ "Сквирянський комбінат хлібопродуктів"); 
4. Музиченко Ольга Миколаївна, завідувачка сектору електронних 
секторів Управління електронних сервісів ГУ ДПС у Київській області; 
5. Дамс Ерік Володимирович, менеджер зі збуту департаменту 
дилерських продажів ТОВ "Білоцерківського заводу "Трібо"; 
6. Гринчук Віталій Юрійович, голова Узинської ОТГ Київської обл., 
к.екон.н. 
7. Димань Т.М., проректор з освітньої, виховної та міжнародної 
діяльності БНАУ,  д. с.-г. н., професор. 

18:30–18:45 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

  



1 2 3 
День 2 (15.07.2021 р.) 

09:00–10:00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації 
ОП 
відеодемонстрація роботи здобувачів 
вищої освіти в Moodle 

Члени експертної групи; 
Гарант ОНП, д. екон. н., професор  - Варченко Ольга Миронівна; 
Відповідальні за включення: 
Заболотній Вячеслав Сергійович, заст. декана, к. екон. н., доцент - 
демонстрація матеріально-технічної бази; 
Понедільчук Тетяна Василівна, заст. декана, к. екон. н., доцент - 
гуртожиток; 
Свиноус Іван Вікторович, д. екон. н., професор, завідувач кафедри 
обліку і оподаткування - лабораторія інформаційно-аналітичного 
забезпечення досліджень в аграрній економіці; 
Трофимчук Михайло Іванович - к. екон. н, доцент, завідувач кафедри 
інформаційних систем і технологій - комп'ютерні аудиторії; 
Василенко Олена Ігорівна, інженер І категорії відділу забезпечення 
якості освіти- система Е-навчання БНАУ. 

10:00–10:15 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
10:15–11:15 Зустріч  7 із адміністративним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
Перший проректор, проректор з організаційної роботи  д. біол. н., 
професор- Новак Віталій Петрович; 
Проректор з освітньої, виховної та міжнародної діяльності,  д. с.-г. н., 
професор - Димань Тетяна Миколаївна; 
Проректор з навчально-виробничої діяльності та комплексного 
розвитку,  к. екон. н., доцент - Карпенко Анатолій Миколайович.; 
Заступниця голови науково-технічної ради БНАУ,к.с.-г.н. - Роль 
Наталія Валеріївна; 
Завідувачка відділу аспірантури та докторантури, к. с.-г. н., доцент - 
Качан Леся Михайлівна; 
Керівниця Міжнародного навчально-наукового інвестиційного центру, 
канд. вет. н., доцент -Вовкотруб Наталія Володимирівна; 
Головний науковий співробітник відділу науково-дослідної та 
інноваційної діяльності, к.с.-г.н., асистент- Ластовська Ірина 
Олександрівна; 
Начальниця відділу забезпечення якості освіти, провідний спеціаліст з 
організації виховного процесу та молодіжної політики, к. пед. н., 
асистент - Дем’яненко Олена Олександрівна; 
Начальник відділу зовнішньо-економічної та інвестиційної діяльності -  
Боньковський Олександр Антонович. 

11:15–11:30 Підведення підсумків зустрічі 7 і 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

  



1 2 3 
11:30–12:30 Зустріч 8 із допоміжними 

(сервісними) структурними 
підрозділами 

Члени експертної групи; 
Начальник відділу кадрів - Ромасишин Дмитро Валерійович; 
Головний бухгалтер відділу фінансово-економічної діяльності - 
Лозіцький Андрій Антонович; 
Директор наукової бібліотеки - Бачинська Неля Анатоліївна; 
Начальниця відділу навчально-методичної та виховної роботи, к. екон. 
н., асистент- Зубченко Вікторія Володимирівна; 

Координаторка студентського наукового товариства, к. с.-г. н., доцент 
 - Олешко Олена Геннадіївна; 
Керівниця центру вирішення конфліктних ситуацій та надання 
психолого-педагогічної допомоги, к.пед.н., доцент - Погоріла Світлана 
Григорівна; 
Завідуючий відділом маркетингу, ліцензування та акредитації, к.с.-г.н., 
доцент - Скиба Володимир Віталійович. 

12:30–12:45 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
12:45–13:45 Обідня перерва  
13:45–14:00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14:00–15:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15:00–15:15 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до зустрічі 9 
Члени експертної групи 

15:15–16:15 Зустріч 9 з випускниками ОП Члени експертної групи; 
Випускники ОНП попередніх років: 
1. Утеченко Дар'я Миколаївна, асистент кафедри менеджменту БНАУ; 
2. Качан Дмитро Анатолійович, к. екон. н., менеджер компанії Newxel; 
3. Биба Валентина Анатоліївна, к. екон. н., доцент кафедри 
менеджменту БНАУ; 
4. Липкань Олена Вікторівна, к. екон. н., начальник відділу 
економічного розвитку та інвестицій Тальнівської МТГ; 
5. Непочатенко Андрій Вікторович, к. екон. н., доцент кафедри 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності БНАУ. 

16:15–16:30 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
16:30–17:00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

Ректор Білоцерківського національного аграрного університету,  д. 
екон. н., професор  - Шуст Олена Анатоліївна;  
Перший проректор, проректор з організаційної роботи д. біол. н., 
професор -  Новак Віталій Петрович; 
Завідувачка відділу аспірантури та докторантури, к. с.-г. н., доцент - 
Качан Леся Михайлівна; 
Гарант ОНП, д. екон. н., професор  - Варченко Ольга Миронівна. 



День 3  (16.07.2021 р.) 
09:00–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 

  


