
 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
заходів експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Облік і оподаткування» у Поліському національному 
університеті 

з 24.03.2021 р. по 26.03.2021 р. 
 

1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний 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 заходів 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 

потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 
2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 

використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 

Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 
2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 

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

особи. 
2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у програмі заходів для кожної 

зустрічі, у погоджений час. 
Зустрічі, включені до програмі заходів, є закритими. На них не можуть бути 

присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 
2.5. У програмі заходів 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, аби забезпечити участь відповідної особи у 

резервній зустрічі.  
2.6. У програмі заходів передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 

повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про 

дату, часу і місце проведення такої зустрічі. 
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію (в електронному вигляді), 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, вказаний у відомостях про самооцінювання. 
2.9. Акредитаційна експертиза проводиться засобами відеоконференції Zoom. 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустріч або інші 

активності 

Учасники 

День 1 – (24.03.2021) 

09.00-09.30 Зустріч 1 з гарантом ОП 

(організаційна) 

Члени експертної групи; 

гарант ОП – Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович 

09.30-10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 

і підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00-10.30 Зустріч 2 з керівництвом 

Поліського національного 

університету 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович;  

ректор університету – Скидан Олег Васильович; 

проректор з науково-педагогічної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку – 

Мартинчук Іван Володимирович;  

проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку – Романчук Людмила 

Донатівна; 

проректор з питань економічного розвитку та безпеки – Демяненко Юрій 

Володимирович;  

в.о. декана факультету обліку та фінансів – Ковальчук Олександр Дмитрович; 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту – Мороз Юлія 

Юзефівна 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 

і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 Зустріч 3 з академічним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

науково-педагогічні працівники, що відповідають за зміст ОП та викладають на цій 

ОП (до 10 осіб): 

1) Бучинська Анна Йосипівна (Право в управлінні підприємством); 

2) Симоненко Леся Іванівна (Економічна теорія); 

3) Малюга Наталія Михайлівна (Організаційні основи професіограми 

спеціальності на підприємствах, установах, організаціях); 

4) Дмитренко Ольга Миколаївна (Облік на підприємствах зарубіжних країн); 

5) Ярмолюк Олена Феліксівна (Бухгалтерський облік господарської діяльності);  

6) Савченко Наталія Миколаївна (Облік і звітність у фінансово-кредитних 

установах; Бухгалтерський облік господарської діяльності); 

7) Гайдучок Тетяна Станіславівна (Фінансовий облік); 

8) Хант Галина Олександрівна (Ділова іноземна мова); 



9) Русак Олена Петрівна (Прикладна економічна статистика та аналіз 

господарської діяльності); 

10) Суліменко Лариса Антонівна (проєктна група розробки ОП) 

12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 3 

і підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

12.30-13.30 Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти 

 

Члени експертної групи,  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

Денна форма навчання: 

Купріянчук Наталія – 1 курс 

Ковнацька Галина – 1 курс 

Василенко Тетяна – 2 курс 

Назарівська Вікторія – 2 курс 

Шуневич Анна – 3 курс скорочений термін навчання 

Іванова Аліна – 3 курс 

Мельник Анна – 3 курс 

Плисак Марина – 4 курс 

Торовіна Наталія – 4 курс 

Горопашина Інна – 4 курс 

Заочна форма навчання: 

Ковальчук Олена – 1 курс 

Мороз Дар’я – 2 курс 

Костюк Катерина – 3 курс 

Пашкевич Марина – 4 курс 

13.30-14.00 Обідня перерва  

14.00-14.20 Підведення підсумків зустрічі 4 

і підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

 

14.20-15.00 Зустріч 5 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи;  

голова студентської ради університету – Дем’янчук Іван Володимирович; 

голова профкому студентів – Лопатюк Олександр Валерійович; 

голова студентської ради факультету обліку та фінансів – Торовіна Наталія 

Валеріївна;  

члени Ради студентського самоврядування спеціальності «Облік і оподаткування» – 

Шуневич Анна, Василенко Ірина, Василенко Тетяна, Кудра Любов 

15.00-15.20 Підведення підсумків зустрічі 5 

і підготовка до огляду 

Члени експертної групи 



матеріально-технічної бази 

15.20-16.00 Огляд матеріально-технічної 

бази, що використовується під 

час реалізації ОП (навчальних 

аудиторій, лабораторій, 

бібліотеки, гуртожитку, 

спортивних залів).  

Члени експертної групи;  

гарант ОП – Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович 

завідувач кафедри Мороз Юлія Юзефівна 

професор Малюга Наталія Михайлівна 

доцент Гайдучок Тетяна Станіславівна 

доцент Ярмолюк Олена Феліксівна 

доцент Дмитренко Ольга Миколаївна 

старший викладач Вітер Світлана Анатоліївна 

16.00-16.20 Підведення підсумків огляду 

матеріально-технічної бази і 

підготовка до  зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.20-16.50 Зустріч 6 з випускниками ОП Члени експертної групи;  

випускники за ОП:  

Ладошко Олена (2020 р.)  

Совик Тетяна (2020 р.) 

Паламарчук Алла (2019 р.) 

Сичевська Яна (2019 р.) 

Гуменчук Світлана (2019 р.) 

Козлова Тетяна (2018 р.) 

Чубарук Тетяна (2018 р.) 

16.50-17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 

і підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

17.00-17.40 Зустріч 7 з роботодавцями  Члени експертної групи; представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості ОП (у т.ч. представники Ради 

стейкхолдерів спеціальності). 

Ісакова Світлана Юріївна – фінансовий директор АТ «Житомирський маслозавод», 

голова Ради стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

Тростенюк Юрій Дмитрович – головний бухгалтер ТОВ «Юніком-Пром», член Ради 

стейкхолдерів освітніх програм кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту 
Мельничук Галина Рафаїлівна – головний бухгалтер ПрАТ «Ліктрави» 

Чижевська Людмила Віталіївна – голова Житомирського територіального відділення 

Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України 



Валінкевич Юрій Борисович – начальник відділу доходів та економічного аналізу 

Департаменту фінансів Житомирської ОДА 

Корнійчук Алла Михайлівна – головний державний інспектор сектору пресслужби, 

адміністрування субсайту та комунікацій з громадськістю ГУ ДПС у Житомирській 

області 

17.40-18.00 Підведення підсумків зустрічі 7 

та 1 дня, планування 2 дня 

Члени експертної групи 

День 2 – (25.03.2021) 

09.00-09.30 Підготовка до зустрічі 8, робота 

з документами 

Члени експертної групи 

09.30-10.30 Зустріч 8 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

керівник навчально-наукового центру організації освітнього процесу – Усюк Тетяна 

Вікторівна; 

керівник навчально-наукового центру забезпечення якості освіти – Степаненко 

Наталія Іванівна; 

керівник відділу міжнародного співробітництва – Поплавський Павло Генріхович; 

в.о. декана факультету обліку та фінансів – Ковальчук Олександр Дмитрович; 

заступник декана факультету обліку та фінансів по навчальній роботі – Недільська 

Лариса Василівна; 

керівник навчально-наукового центру дуальної освіти – Бугайчук Віта Віталіївна 

10.30-11.00 Підведення підсумків зустрічі 8 

і підготовка до зустрічі 9 

Члени експертної групи 

11.00-12.00 Зустріч 9 із допоміжними 

структурними підрозділами 

Члени експертної групи;  

начальник відділу кадрів – Бєльченко Світлана Валеріївна;  

головний бухгалтер – Савченко Роман Олександрович;  

відповідальний секретар приймальної комісії – Вербельчук Сергій Петрович; 

відповідальний за підвищення кваліфікації та працевлаштування випускників – 

Степаненко Наталія Іванівна;  

представник соціально-психологічної служби (психологічного хабу) – Журавльова 

Лариса Петрівна;  

завідувач відділу соціального та гуманітарного розвитку – Бойко Тетяна 

Олександрівна; 

керівник навчально-наукового центру інформаційних технологій – Молодецька 

Катерина Валеріївна; 

заступник директора бібліотеки – Завадська Наталія Василівна 



12.00-12.30 Підведення підсумків зустрічі 9 

і підготовка до відкритої 

зустрічі  

Члени експертної групи 

12.30-13.00 Відкрита зустріч Члени експертної групи;  

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

13.00-13.30 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі та підготовка до 

резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

13.30-14.00 Обідня перерва  

14.00-15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

15.00-16.00 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, робота з документами, 

підготовка до фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.00-16.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

гарант ОП – Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович;  

ректор університету – Скидан Олег Васильович; 

проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку – 

Мартинчук Іван Володимирович;  

проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку – Романчук Людмила 

Донатівна; 

проректор з питань економічного розвитку та безпеки – Демяненко Юрій 

Володимирович;  

в.о. декана факультету обліку та фінансів – Ковальчук Олександр Дмитрович; 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту – Мороз Юлія 

Юзефівна 

16.40-18.00 Підведення підсумків 2 дня і 

планування 3 дня 

Члени експертної групи 

День 3 – (26.03.2021) 

09.00-18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

(робота над звітом). 

Члени експертної групи 

 


