
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 
онлайн візиту експертної групи в Поліський національний університет під час проведення  

акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Ветеринарна медицина» 

за спеціальністю 211 Ветеринарна медицина,  другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у період з 23.02.2021-25.02.2021 рр.  

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 23.02.21 
08:30–09:00 Підготовка до зустрічі 1 Відеоконференція  

Члени експертної групи: Лавріненко Інна 
Вікторівна; Царенко Тарас Михайлович; 

Боровкова Анастасія Сергіївна 

09:00–09:30 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Відеоконференція  

Члени експертної групи;  
Керівник ЗВО Скидан Олег Васильович; 

Проректор з наукової роботи та інноваційного 

розвитку Романчук Людмила Донатівна;  
Проректор з науково-педагогiчної роботи, 

соцiального та гуманiтарного розвитку 

Мартинчук Іван Володимирович; 

Гарант ОП Гуральська Світлана Василівна; 
В.о. декана факультету ветеринарної медицини 

Ревунець Анатолій Степанович 

09:30–10:00 Підведення підсумків зустрічі 1  Відеоконференція  
Члени експертної групи 

10:00–11:00 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОП  

Відеоконференція  

Відеофільм, мультимедійна презентація. 

Члени експертної групи  
Гарант ОП Гуральська Світлана Василівна; 

В.о. декана факультету ветеринарної медицини 

Ревунець Анатолій Степанович 

11:00–11:20 Підготовка до зустрічі 2 Відеоконференція  
Члени експертної групи  

11:20–12:40 Зустріч 2 зі здобувачами вищої 

освіти 

Відеоконференція  

Члени експертної групи;   
здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (з  

1, 2,3, 4  курсу (термін навчання 5р.10 міс.), з 5,6 

курсу (5р.6 міс.) - по 1 особі;  з терміном навчання 

1р.10 міс. - по 1 особі з курсу; з терміном 
навчання 4р.10 міс. - 2 особи; студенти з 

особливими освітніми потребами, студенти, які 

перевелися з інших ЗВО – по  1 особі)  
(без представників адміністрації ЗВО) 

12:40–13:00 Підведення підсумків зустрічі 2  Відеоконференція  

Члени експертної групи  



13:00–14:00 Обідня перерва   

14:00–14:30 Підготовка до зустрічі 3 Відеоконференція  

Члени експертної групи  

14:30–15:30 Зустріч 3 з викладачами Відеоконференція  
Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що 

безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій програмі (6 

осіб); завідувач навчально-науково-виробничої 

клініки; завідувач навчально-наукової клініко-

діагностичної лабораторії 

15:30–16:00 Підведення підсумків зустрічі 3 

і підготовка до зустрічі 4 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

16:00–16:40 Зустріч 4 з роботодавцями та 

випускниками 

Відеоконференція  

Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 

здійснення процедур внутрішнього забезпечення 

якості ОП (6 осіб); випускники факультету 
ветеринарної медицини  (4 особи) 

(без представників адміністрації ЗВО) 

16:40–17:00 Підведення підсумків зустрічі 4 Відеоконференція  

Члени експертної групи  

День 2 – 24.02.21 
08:30–09:00 Підготовка до зустрічі 5 Відеоконференція  

Члени експертної групи 

09:00–09:40 Зустріч 5 із адміністративним 

персоналом та представниками 

допоміжних структурних 
підрозділів 

Відеоконференція  

Члени експертної групи; 

керівник навчально-наукового центру 
забезпечення якості освіти Степаненко Наталія 

Іванівна; 

керівник навчально-наукового центру організації 

освітнього процесу Усюк Тетяна Вікторівна;  
керівник відділу міжнародного співробітництва 

Поплавський Павло Генріхович; 

головний бухгалтер Савченко Роман 
Олександрович; 

заступник директора бібліотеки Завадська 

Наталія Василівна 

09:40–10:00 Підведення підсумків зустрічі 5 
і підготовка до зустрічі 6 

Відеоконференція  
Члени експертної групи  

10:00–11:00 Зустріч 6 з представниками 

студентського самоврядування 

Відеоконференція  

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування (2 
особи від органу студентського самоврядування 

ЗВО, які відповідають за участь студентів у 

внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти; 3 особи від органу студентського 

самоврядування факультету ветеринарної 

медицини) 
(без представників адміністрації ЗВО) 

11:00–11:20 Підведення підсумків зустрічі 6 

і підготовка до зустрічі 7 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  



11:20–12:00 Зустріч 7 з гарантом ОП,  

представниками проєктної 

групи, головою навчально-
методичної комісії 

Відеоконференція  

Члени експертної групи; 

Гарант ОП Гуральська Світлана Василівна; 
голова навчально-методичної комісії факультету 

ветеринарної медицини Кот Тетяна Францівна;  

завідувач випускової кафедри Грищук Геннадій 

Петрович; 
представники проєктної групи: 

Карпюк Василь Варфоломійович; 

Сокульський Ігор Миколайович 

12:00–12:30 Підведення підсумків зустрічі 7 Відеоконференція  

Члени експертної групи  

12:30–13:30 Обідня перерва  

13:30–14:00 Підготовка до резервної зустрічі Відеоконференція  
Члени експертної групи  

14:00–14:40 Резервна зустріч Відеоконференція  

Члени експертної групи;  

особи, додатково запрошені на зустріч 

14:40–15:00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі та підготовка до 

відкритої зустрічі 

Відеоконференція  

Члени експертної групи  

15:00–15:30 Відкрита зустріч Відеоконференція  
Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу  

(крім гаранта ОП та представників адміністрації 
ЗВО) 

15:30–16:00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі, підготовка до 

фінальної зустрічі 

Відеоконференція  

Члени експертної групи 

16:00–17:00 Фінальна зустріч Відеоконференція  

Члени експертної групи; 

Керівник ЗВО Скидан Олег Васильович; 

Проректор з наукової роботи та інноваційного 
розвитку Романчук Людмила Донатівна;  

Проректор з науково-педагогiчної роботи, 

соцiального та гуманiтарного розвитку 
Мартинчук Іван Володимирович; 

Гарант ОП Гуральська Світлана Василівна; 

В.о. декана факультету ветеринарної медицини 
Ревунець Анатолій Степанович 

17:00–17:30 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 25.02.21 
09:00–17:00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 
Відеоконференція  
Члени експертної групи 

 

 


