
ПРОГРАМА 

виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Екологія» (ID у ЄДЕБО 37255) у  

Поліському національному агроекологічному університеті 

 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує 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. Виїзна частина акредитаційної експертизи в ЗВО здійснюється шляхом 

онлайн-візиту експертної групи. 

2.2. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 

особи. 

2.3. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної онлайн 

зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. 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, або забезпечити участь відповідної 

особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч у форматі 

відеоконференції (лінк на відкриту зустріч заздалегідь публікується на сайті ЗВО). ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною 

освітньою програмою про дату та час проведення такої зустрічі. 

2.6. ЗВО надає скан-копії документів та іншу інформацію, необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацією 

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

самооцінювання. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 19.11.2020 року 

08:30 – 09.00 Організаційна зустріч з Гарантом освітньо-

наукової програми (ОНП) (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП (Романчук Людмила Донатівна) 

09:00 – 09:15 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09:15 – 09:55 Зустріч 1 з керівництвом та менеджментом ЗВО 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

гарант ОНП (Романчук Людмила Донатівна); 

керівник ЗВО (Скидан Олег Васильович); 

проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку 

(Романчук Людмила Донатівна); 

проректор з науково-педагогічної роботи, соціального 

та гуманітарного розвитку (Мартинчук Іван 

Володимирович); 

декан факультету екології і права (Данкевич Євген 

Михайлович) 

завідувач кафедри біології та захисту лісу (Житова 

Олена Петрівна) 

09:55 – 10:10 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:10 – 10:50 Зустріч 2 з академічним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

науково-педагогічні працівники, включаючи 

завідувачів кафедр (крім гаранта ОНП та представників 

адміністрації Університету), що безпосередньо 

відповідають за зміст ОНП, а також є викладачами даної 

освітньо-наукової програми: 

Житова Олена Петрівна 

Хант Галина Олександрівна 

Шевченко Олександр Миколайович 

Шевчук Світлана Федорівна 

Котюк Людмила Анатоліївна 



Якобчук Валентина Павлівна 

Николюк Ольга Миколаївна 

Федючка Микола Ілліч 

10:50 – 11:05 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 

11:05 – 11:45 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти 

(аспірантами) (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

всі здобувачі вищої освіти з кожного року навчання, які 

навчаються на ОНП: 

Башинська Ірина Леонідівна – 4 р. (з відривом від 

виробництва) 

Устименко Володимир Ігорович – 3 к. (з відривом від 

виробництва) 

Сірук Ірина Миколаївна – 1 к. (з відривом від 

виробництва) 

Никитюк Андрій Юрійович – 2 к. (без відриву від 

виробництва) 

Карчевський Руслан Анатолійович – 2 к. (без відриву 

від виробництва) 

Діденко Павло Володимирович – 4 р. (без відриву від 

виробництва) 

Яніцький Володимир Святославович – 2 к. (без відриву 

від виробництва) 

Теслюк Анатолій Андрійович – 3 к. (без відриву від 

виробництва) 

11:45 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 

зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12:00 – 12:40 Зустріч 4 з науковими керівниками 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

наукові керівники здобувачів вищої освіти (аспірантів), 

які навчаються на ОНП: 

Романчук Людмила Донатівна 

Никитюк Юрій Андрійович 

Мороз Віра Василівна 

Андреєва Олена Юріївна 



12:40 – 12:50  Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 

12:50 – 13:50   

13:50 – 14:00 Підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи 

14:00 – 14:40 Зустріч 5 з представниками студентського 

самоврядування та наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (1-2 особи 

від органу студентського самоврядування ЗВО, які 

відповідають за участь студентів у внутрішній системі 

забезпечення якості вищої освіти) Демянчук Іван 

(голова студради); 

представник від органу студентського самоврядування 

факультету екології і права, в якому реалізовується 

ОНП (1 особа) (Люх Катерина Андріївна); 

представники Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених, (2-3 особи) 

(Ращенко Анастасія, Кочук-Ященко Олександр, 

Устименко Володимир) 

14:40 – 15:00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи 

15:00 – 15:40 Зустріч 6 з роботодавцями (відеоконференція) Члени експертної групи; 

представники роботодавців, які залучені до здійснення 

процедури внутрішнього забезпечення якості ОНП; 

представників професіоналів-практиків, експертів 

галузі, які залучені до реалізації освітнього процесу за 

ОНП, яка акредитується: 

Ковальова Світлана Петрівна, к.с.-г.н, завідувач 

лабораторією екологічної безпеки земель, довкілля та 

якості продукції, Житомирська філія Інституту охорони 

ґрунтів України 

Березюк Ірина Миколаївна, начальник відділу 

інструментально – лабораторного контролю, Державна 

екологічна інспекція Поліського округу 



Лінкевич Павло Павлович, т.в.о. директора, головний 

лісничий, Поліський природний заповідник 

Ігнатюк Анатолій Іванович, директор лабораторії, 

Державна установа «Житомирська обласна 

фітосанітарна лабораторія» 

Палапа Надія Василівна, д.с.-г.н., с.н.с., завідувач 

сектором розвитку сільських територій, Інститут 

агроекології і природокористування 

Семенюк Микола Миколайович, т.в.о. начальника 

Управління екології та природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації  

15:40 – 16:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 

16:00 – 16:40 Відкрита зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта 

ОНП та представників адміністрації ЗВО) 

16:40 – 17:00 Підведення підсумків відкритої зустрічі Члени експертної групи 

17:00 – 18:00 Робота з документами. Документи надсилають на 

електронну пошту або надаються коректні 

посилання на сайті ЗВО та робота в модулі запитів 

в електронній системі 

Члени експертної групи 

День 2 – 20.11.2020 року 

08:45 – 09:00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

09:00 – 09:40 Зустріч 7 із адміністративним персоналом 

(відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

керівник навчально-наукового центру організації 

освітнього процесу (Усюк Тетяна Вікторівна); 

завідувач аспірантури та докторантури (Мельник 

Наталія Вікторівна); 

керівник навчально-наукового центру забезпечення 

якості освіти (Степаненко Наталія Іванівна); 

відповідальний секретар приймальної комісії 

(Вербельчук Сергій Петрович); 



керівник відділу міжнародного співробітництва 

(Поплавський Павло Генріхович) 

09:40 – 10:00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10:00 – 11:40 Зустріч 8 із представниками допоміжних сервісних 

підрозділів (відеоконференція) 

Члени експертної групи; 

начальник відділу кадрів (Бєльченко Світлана 

Віталіївна); 

відповідальний за підвищення кваліфікації (Степаненко 

Наталія Іванівна); 

представник соціально-психологічної служби 

(Журавльова Лариса Петрівна); 

директор бібліотеки (Ігнатюк Марина Вікторівна). 

11:40 – 12:00 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

12:00 – 13:00 Візит експерта до університету (огляд 

матеріально-технічної бази університету, що 

використовується під час реалізації ОНП, робота з 

документами, ознайомлення з 

внутрішньоуніверситетською освітньою 

платформою Moodle) 

Член експертної групи – Шелест Зоя Михайлівна; 

гарант ОНП, проректор з наукової роботи та 

інноваційного розвитку (Романчук Людмила 

Донатівна); 

декан факультету екології і права (Данкевич Євген 

Михайлович) 

13:00 – 13:50 Обідня перерва  

13:50 – 14:00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 

14:00 – 14:40 Резервна зустріч (відеоконференція) Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

14:40 – 15:40 Робота з наданою документацією 

Документи надсилаються на електронну пошту або 

надаються коректні посилання на сайті ЗВО та 

робота в модулі запитів в електронній системі 

Члени експертної групи; 

Гарант ОНП (Романчук Людмила Донатівна) 

15:40 – 16:00 Підведення підсумків роботи з документацією та 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16:00 – 16:40 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

гарант ОНП (Романчук Людмила Донатівна); 

керівник ЗВО (Скидан Олег Васильович); 



декан факультету екології і права (Данкевич Євген 

Михайлович); 

завідувач кафедри біології та захисту лісу (Житова 

Олена Петрівна) 

16:40 – 17:00 Підведення підсумків фінальної зустрічі і другого 

дня дистанційного візиту 

Члени експертної групи. 

 

17:00 – 18:00 Робота з документами. Документи надсилаються на 

електронну пошту або надаються коректні 

посилання на сайті ЗВО та робота в модулі запитів 

в електронній системі 

Члени експертної групи. 

День 3 – 21.11.2020 року 

09:00 – 18:00 «День суджень» - внутрішня зустріч експертної 

групи 

Члени експертної групи. 

 


