
 
 

 
 

 
ПРОГРАМА 

онлайн візиту експертної групи  
до Поліського національного університету 

для проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів 
відеозв’язку з 22 березня по 24 березня 2021 року 

 
1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план онлайн візиту 

експертної групи до Поліського національного університету під час проведення 
акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку освітньої 
програми «Науки про Землю» за спеціальністю 103 «Науки про Землю» першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти, а також умови її роботи. Дотримання цієї програми є 
обов’язковим як для Поліського національного університету, так і для експертної групи. 
Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і 
Поліського національного університету. 

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. Поліський національний університет на час онлайн візиту експертної групи 

надає їй всі умови для роботи та забезпечує проведення зустрічей, у тому числі онлайн. 
2.2. Внутрішні онлайн зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники Поліського 
національного університету та інші особи. 

2.3. Поліський національний університет забезпечує присутність осіб, визначених у 
розкладі онлайн візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. 

Онлайн зустрічі, включені до розкладу онлайн візиту, є закритими. На них не 
можуть бути присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.4. У розкладі 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 Поліський 
національний університет у розумні строки; Поліський національний університет має вжити 
розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у резервній зустрічі.  

2.5. У розкладі онлайн візиту передбачено відкриту зустріч. Поліський національний 
університет зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за 
відповідною освітньою програмою про дату, час і місце проведення такої зустрічі. 

2.6. Поліський національний університет надає документи та іншу інформацію, 
необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактною особою Поліського національного університету, з усіх питань, 
пов’язаних з акредитацію освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у 
відомостях про самооцінювання. 

2.8. Акредитаційна експертиза проводиться за адресою ЗВО – м. Житомир, бульвар 
Старий, 7. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Назва заходу (онлайн зустрічі) 
Рекомендована кількість осіб від 

ЗВО 

Тривалість 
(без 

урахування 
налаштування 

технічних 
засобів) 

Вид роботи 
технічного 

забезпечення 
Примітки 

День 1 - 22.03.2021 
0800–0825 Підготовка до зустрічі 1  25 хвилин відеоконференція  
0825–0830 Пробна відеоконференція 

(перевірка готовності учасників, 
якості звуку, зображення тощо) 

Контактна особа з технічного 
персоналу (за потреби), гарант ОП 

5 хвилин відеоконференція  

0830–0900 Зустріч 1 з гарантом ОП Климчик Ольга Миколаївна 30 хвилин відеоконференція  
0900–0915 Підведення підсумків зустрічі 1 та 

підготовка до зустрічі 2 
 15 хвилин відеоконференція  

0915–920 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

0930–
1000 

Зустріч 2 з адміністрацією ЗВО 
 
 

Ректор Скидан Олег Васильович 
 

Проректор з науково-педагогічної 
роботи, соціального та 

гуманітарного розвитку  
Мартинчук Іван Володимирович 

 
Проректор з наукової роботи та 

інноваційного розвитку  
Романчук Людмила Донатівна 

 
В.о. декана факультету лісового 

господарства та екології 
Вишневський Анатолій 

Васильович 

30 хвилин відеоконференція  

1000–1025 Підведення підсумків зустрічі 2, 
підготовка до зустрічі 3 

 25 хвилин відеоконференція  

1025–1030 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

1030–1130 Зустріч 3 з викладацьким Цикл професійної підготовки, 1 година відеоконференція  



складом ОП (окрім гаранта, 
представників адміністрації та 
керівництва випускової кафедри) 
 
 

доценти: 
1. Іщук Оксана Василівна, 
2. Матковська Світлана Іванівна, 
3. Стріха Володимир Андрійович, 
4. Клименко Тетяна Вікторівна, 
5. Ращенко Анастасія Вікторівна, 
6. Бордюг Наталія Сергіївна, 

  
Цикл загальної підготовки,  

доценти: 
1. Хант Галина Олександрівна, 
2. Ляшенко Руслана Дмитрівна, 
3. Ковтун Тетяна Ігорівна, 

Ст. викладач 
Плечко Антоніна Андріївна 

 

1130–1155 Підведення підсумків зустрічі 3 і 
підготовка до зустрічі 4 

 25 хвилин відеоконференція  

1155–1200 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

1200–1240 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 
освіти ОП 
 
 

1 року навчання 
Ситницька Тетяна, 
Войцехівська Яна 
2 року навчання 

Молитвін Дмитро, 
Артющенко Олеся 
3 року навчання 

Бондарчук Ірина, 
Мельничук Ольга 
4 року навчання 

Кот Юлія 
Сензюк Марія 

2 року навчання (заочної форми)  
Столяр Олена  

40 хвилин відеоконференція  

1240–1300 Підведення підсумків зустрічі 4  20 хвилин відеоконференція  

1300–1400 Обідня перерва  1 година   
1400–1415 Підготовка до зустрічі 5  15 хвилин відеоконференція  
1415–1420 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
 5 хвилин відеоконференція  



1420–1500 Зустріч 5 з представниками 
органів студентського 
самоврядування 
 
 

Голова студентської Ради 
університету 

Дем’янчук Іван Володимирович 
 

Голова профспілки університету 
Люпатюк Олександр 

Валерійович 
 

Голова студентської ради 
факультету 

Зибалова Альона Сергіївна 
 

Голова профспілки факультету 
Люх Катерина Сергіївна 

40 хвилин відеоконференція  

1500–1525 Підведення підсумків зустрічі 5 і 
підготовка до зустрічі 6 

 25 хвилин відеоконференція  

1525–1530 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

1530–1630 Зустріч 6 з роботодавцями за 
напрямом підготовки ОП: 
 

Завідувач юридичним 
сектором Державної екологічної 

інспекції Поліського округу 
Білий Віктор Леонідович  

 
Перший заступник начальника 

управління Держпраці у 
Житомирській області 

Зибалов Сергій Володимирович 
 

Т.в.о. директора Поліського 
природного заповідника  

Лінкевич Павло Павлович 
 

Завідувачка лабораторії 
екологічної безпеки земель, 
довкілля та якості продукції   

ДУ «Інститут охорони ґрунтів 
України» 

Ковальова Світлана  Петрівна 

60 хвилин відеоконференція  



 
Спеціаліст сектору біоресурсів та 

заповідної справи Управління 
екології та природних 

ресурсів Житомирської обласної 
державної адміністрації    

Никончук Євгеній Валентинович  
1630–1650 Підведення підсумків зустрічі 6  20 хвилин відеоконференція  
1650–1800 Робота з документами гарант ОП (за запрошенням ЕГ) 1 година 10 

хвилин 
відеоконференція, 
(опрацювання 
документів на 
Google Диску від 
Гаранта ОП) 

 

День 2 - 23.03.2021 
0850–0900 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
 10 хвилин відеоконференція   

0900–
0940 

Ознайомлення з матеріальною 
базою 
 
 

Гарант ОП  
Климчик Ольга Миколаївна 

 
Завідувачка вимірювальної 

лабораторії університету  
Матвійчук Наталія Григорівна 

 
Асистент кафедри комп’ютерних 
технологій і моделювання систем 

Терещук Володимир Ігорович  

40 хвилин відеоконференція  

0940–
1000 

Підведення підсумків 
ознайомлення з матеріальною 
базою, підготовка до зустрічі 8 

 20 хвилин відеоконференція  

1000– 1005 Підготовка до зустрічі 7   5 хвилин відеоконференція  
1005–1045 Зустріч 7 із допоміжними 

структурними підрозділами 
 
 

Начальник відділу кадрів 
Бельчєнко Світлана Віталіївна 

 
Головний бухгалтер  

Савченко Роман Олександрович 
 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

40 хвилин   



Вербельчук Сергій Петрович 
 

Керівник відділу міжнародного 
співробітництва  

Поплавський Павло Генріхович 
 

Керівник центру дуальної освіти 
Бугайчук Віта Віталіївна 

1045–1060 Підведення підсумків зустрічі 7, 
підготовка до зустрічі 8 

 15 хвилин відеоконференція  

1100–1105 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

1100–1135 Зустріч 8 із адміністративним 
персоналом  
 
 

Керівник навчально-наукового 
центру організації освітнього 

процесу 
Усюк Тетяна Вікторівна 

 
Керівник навчально-наукового 

центру забезпечення якості освіти 
Степаненко Наталія Іванівна 

 
Заступник декана з навчальної 

роботи 
Іщук Оксана Василівна 

 
Завідувач випускової кафедри 

Світельський Микола 
Михайлович 

35 хвилин відеоконференція  

1135–1155 Підведення підсумків зустрічі 8  20хвилин відеоконференція  

1155–1200 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

1200–1230 Відкрита зустріч (усі охочі 
учасники освітнього процесу, 
окрім гаранта, завідувача 
випускової кафедри та 
представників адміністрації) 

 30 хвилин відеоконференція  

1230–1255 Підведення підсумків відкритої  25 хвилин відеоконференція  



зустрічі, підготовка до резервної 
зустрічі 

1255–1355 Обідня перерва  1 година відеоконференція  
1355–1400 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
 5 хвилин    

1400–1500 Резервна зустріч за пропозицією ЕГ 1 година відеоконференція  
1500–1530 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до фінального 
брифінгу 

 30 хвилин відеоконференція  

1530–1535 Налаштування технічних засобів 
відеозв’язку 

 5 хвилин відеоконференція  

1535–1700 Фінальний брифінг 
 
 

Ректор Скидан Олег Васильович 
 

Гарант ОП Климчик Ольга 
Миколаївна 

 
Проректор з науково-педагогічної 

роботи, соціального та 
гуманітарного розвитку 

Мартинчук Іван Володимирович 
 

Проректор з наукової роботи та 
інноваційного розвитку  

Романчук Людмила Донатівна 
 

В.о. декана факультету лісового 
господарства та екології 
Вишневський Анатолій 

Васильович 

25 хвилин відеоконференція  

1700–1800 Робота з документами гарант ОП (за запрошенням ЕГ) 1 година  відеоконференція  

День 3 - 24.03.2021 
0855–0900 Налаштування технічних засобів 

відеозв’язку 
 5 хвилин відеоконференція  

0900–
1300 

«День суджень» – внутрішня 
онлайн зустріч експертної групи та 
робота з документами 

гарант ОП (за запрошенням ЕГ) 4 години відеоконференція, 
вивчення 
документів, які 
надані за 

 



запитами ЕГ 
(сайт, Googleдиск) 

1300–1400 Обідня перерва  1 година   
1400–1800 «День суджень» – внутрішня 

онлайн зустріч експертної групи та 
робота з документами 

гарант ОП (за запрошенням ЕГ) 4 години відеоконференція, 
вивчення 
документів, які 
надані за 
запитами ЕГ 
(сайт, Googleдиск) 

 

 


