
 
 

 
 

 

 
ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи  
з використанням технічних засобів відеозв’язку  

у Поліському національному університеті  
освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та 

страхування»  
(ID у ЄДЕБО 23828) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування за другим рівнем вищої освіти 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

 

 Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи 

експертної групи у Поліському національному університеті (далі – ЗВО) під час 

проведення дистанційної 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної 

присутності експертів у закладі на базі платформи «Zoom». ЗВО до початку 

дистанційного «візиту» експертної групи повинен апробувати електронні ресурси 

всіх учасників запланованих онлайн-зустрічей, які повинні мати аудіо та відео 

зв'язок з швидкісним достатнім інтернетом, та зробити відповідні налаштування та 

інсталяції програми до початку кожної зустрічі. Експертна група та ЗВО до 

початку роботи проводять тестову зустріч з метою технічного тестування всіх 

необхідних налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного 

модерування відеоконференцій.  

2.2. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі дистанційного 

«візиту» для кожної зустрічі, у погоджений час.  

2.3. Зустрічі, включені до розкладу дистанційного «візиту» експертної 

групи, є закритими. На них не можуть бути присутніми особи, що не запрошені на 

неї відповідно до розкладу.  



2.4. У розкладі дистанційного «візиту» 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 завчасно в обґрунтовані терміни; ЗВО має 

вжити відповідні заходи, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній 

зустрічі.  

2.5. У розкладі дистанційного «візиту» передбачено відкриту зустріч. ЗВО 

зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 

відповідною освітньою програмою про дату і час проведення такої зустрічі.  

2.6. ЗВО повинен опублікувати на сайті ЗВО та інших своїх інформаційних 

майданчиках оголошення про роботу експертної акредитаційної групи за певною 

програмою з наданням лінку та/або номеру зустрічі на онлайн платформі для 

відвідування бажаючими відкритої зустрічі з експертною групою у вказаний час 

згідно погодженої програми  

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

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.  

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

освітньою програми, є гарант освітньої програми к.е.н, професор Дема Дмитро 

Іванович.  

2.9. Відеозапис усіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл відеозапису є 

конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім особам і призначений 

для підтвердження факту проведення експертизи із використанням технічних 

засобів відеозв’язку. 

 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 –21.10.2020 

09.30-10.00 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП Дема Дмитро Іванович 

10.00-10.30 Зустріч 1 з менеджментом ЗВО Члени експертної групи,  
Ректор 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 обліку та фінансів Ковальчук 
Олександр Дмитрович, 
Керівник навчально-наукового центру забезпечення 
якості освіти Степаненко Наталія Іванівна,  
Керівник навчально-наукового центру Усюк Тетяна 
Вікторівна;  
Гарант ОП Дема Дмитро Іванович 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка 
до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00-11.40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти: 
Павлушко Ольга Анатоліївна, 
Носальська Людмила Сергіївна, 
Головач Тетяна Валентинівна, 
Федорова Олександра Сергіївна, 
Лутай Дарина Миколаївна, 
Лисак Наталія Леонідівна, 
Денисевич Вероніка Володимирівна, 
Сліпковська Валентина Вячеславівна, 
Толочко Вікторія Михайлівна. 

11.40-12.10 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.10 – 12.50 Зустріч 3 з науково-педагогічними 

працівниками  
Члени експертної групи;  
гарант ОП Дема Дмитро Іванович;  
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо 
відповідають за зміст освітньо-професійної програми, 



а також викладають на цій програмі: 
Сус Леся Валеріївна, к.е.н.; 
Лихошвед Наталія Володимирівна,ст. викладач; 
Шубенко Інна Андріївна, к.е.н., доцент; 
Віленчук Олександр Миколайович, д.е.н., доцент; 
Недільська Лариса Василівна, к.е.н., доцент; 
Абрамова Ірина Вячеславівна, к.е.н., доцент; 
Куровська Наталія Олександрівна, к.е.н., доцент; 
Николюк Ольга Миколаївна, д.е.н., професор; 
Куцмус Наталія Миколаївна, д.е.н., професор 

12.50-14.00 Обідня перерва  
14.00 – 14.20 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка 

до зустрічі 4 
Члени експертної групи 

14.20-15.00 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
Голова студентської ради університету Демянчук Іван 
Володимирович;  
Голова студентської ради факультету обліку та 
фінансів Василенко Тетяна Миколаївна;  
Голова профкому студентів університету Лопатюк 
Олександр Валерійович;  
Представник профкому студентів Недільська Софія 
Сергіївна;  
Голова студентського профкому факультету обліку та 
фінансів Іванова Анастасія Олександрівна 
Голова ради молодих вчених університету Давидчук 
Сергій Миколайович 

15.00–15.20 Підведення підсумків зустрічі 4 Члени експертної групи 
15.20–16.00 Зустріч 5 з адміністративним персоналом  

 

Члени експертної групи; 
Керівник навчально-наукового центру забезпечення 
якості освіти Степаненко Наталія Іванівна, 
Керівник навчально-наукового центру Усюк Тетяна 
Вікторівна;  
Керівник відділу міжнародного співробітництва 
Поплавський Павло Генріхович; 
Особа, відповідальна за наукову роботу по факультету 
Абрамова Ірина Вячеславівна. 

16.00– 16.30 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка Члени експертної групи 



до зустрічі 6 
16.30-17.10 Зустріч 6 з випускниками Члени експертної групи; 

Давидчук Сергій Миколайович;  
Верховлюк Заріна Сергіївна;  
Войналович Марина Миколаївна; 
Похільченко Ірина Олександрівна; 
Гедрайтис Софія Георгіївна; 
Оніщук Мирослава Олександрівна;  
Лилик Ірина Василівна;  
Можаровська Лідія Володимирівна.  

17.10-17.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка 
до зустрічі 7 

 

17.30-18.10 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: 
Гаращук О.В. – директор Житомирської філії        
ТОВ «ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА», 
Савчук Світлана Василівна – керуюча філією АТ 
«Укрексімбанк» у м. Житомирі, 
Трокоз Володимир Миколайович – комерційний 
директор ПАТ «Житомирський маслозавод», 
Поліщук Ігор Миколайович – директор 
регіонального офісу СК «ПЗУ Україна»; 
Поліщук Олександр Макарович – директор 
Тетерівського дитячого будинку-інтернату 
Житомирської обласної ради, 
Біляк Роза Миколаївна – заступник начальника 
Житомирського регіонального управління АТ «СГ» 
«Ю.Бі.Ай-КООП». 

18.10-18.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
День 2 – 22.10.2020 

09.30-10.00 Організаційна зустріч членів експертної 
групи 

Члени експертної групи 

10.00-11.00 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 

Члени експертної групи;  
особа, відповідальна за матеріально-технічну базу 
університету Ткаченко Галина Федорівна; 
гарант ОП Дема Дмитро Іванович 



11.00–11.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи 
11.30–12.10 Зустріч 8. Зустріч з допоміжним 

персоналом 
Члени експертної групи; 
начальник відділу кадрів Бєльченко Світлана 
Віталіївна; 
зав. бібліотеки Ігнатюк Марина Вікторівна; 
представник психологічної служби Журавльова 
Лариса Петрівна, д. психол. н., професор; 
особа, відповідальна за аналіз та врахування 
інформації щодо кар'єрного шляху випускників ЗВО 
Степаненко Наталія Іванівна; 
відповідальний секретар приймальної комісії 
Вербельчук Сергій Петрович. 

12.10-12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 та 
підготовка до відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

12.30-13.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітньо-професійного процесу 
(крім гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО) 

13.10-13.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі  Члени експертної групи 
13.30–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.20 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 
14.20-15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15.00-15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі та 

підготовка до зустрічі 8 
Члени експертної групи 

15.30-16.00 Зустріч 8 з гарантом ОП Члени експертної групи;  
Гарант ОП Дема Дмитро Іванович 

16.00–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
Ректор Скидан Олег Васильович; 
Декан факультету обліку та фінансів Ковальчук 
Олександр Дмитрович; 
Гарант ОП Дема Дмитро Іванович 

День 3 – 23.10.2020 
10.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


