
 
 

 
 

ПРОГРАМА 

віддаленого (дистанційного) візиту експертної групи 

під час проведення акредитаційної експертизи 

освітньої програми «Лісове господарство» за справою № 0682/АС-21 

у Поліському національному університеті 

 

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 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. ЗВО на час роботи експертної групи надає всі технічні можливості для роботи,  

використовуючи платформу ZOOM та погоджується з тим, що з метою уникнення 
суперечностей, всі зустрічі будуть фіксуватися за допомогою відеозапису. Всі учасники 

онлайн-зустрічей на базі платформи ZOOM зобов’язуються вмикати власні камери для 

ідентифікації як стейкхолдерів, так, власне, і експертів. 

2.2. Члени експертної групи забезпечують власний доступ до мережі Інтернет із  

використанням бездротової технології Wi-Fi та реєстрацію експертів на платформі ZOOM. 

Голова експертної групи забезпечує відеофіксацію відповідних зустрічей та несе особисту 

відповідальність за їх нерозповсюдженя, окрім надання відповідних записів Національному 
агентству із забезпечення якості вищої освіти для проведення акредитаційної експертизи  

даної освітньої програми. 

2.3. ЗВО забезпечує долучення до відео-конференцій усіх членів фокус-груп у 
погоджений час. Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути  

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

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

погоджено експертною групою. 

2.5. У розкладі акредитації 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 розкладі виїзду 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, 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 дистанційно із використанням технічних  

засобів відеозв’язку. 



3. Розклад роботи експертної групи 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 15.04.2021 

08.50–09.00 Організаційна зустріч між 

експертами 

Члени експертної групи: Бала Олександр Петрович, Ярощук Роман 

Анатолійович, Баландіна Ірина Євгеніївна 

09.00–09.15 Організаційна зустріч з гарантом 
ОП 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Турко Василь Миколайович 

09.15–09.30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

09.30–10.00 Зустріч 1 з керівником та 

менеджментом ЗВО 

Члени експертної групи; 

гарант ОП Турко Василь Миколайович; 
ректор Скидан Олег Васильович; 

Проректорка з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Людмила 

Донатівна; проректор з науково-педагогічної роботи, соціального та гуманітарного 

розвитку Мартинчук Іван Володимирович; декан факультету лісового господарства 

та екології Вишневський Анатолій Васильович. 

10.00–10.15 Підведення підсумків зустрічі 1 і 

підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.15–11.15 Зустріч 2 з академічним 
персоналом 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Турко Василь Миколайович; 

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої 

програми, а також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб): Сірук Юрій 

Вікторович, Климчук Олександра Олександрівна, Швець Марина Василівна, 

Марков Федір Федорович, Кратюк Олександр Леонідович, Житова Олена 

Петрівна, Федонюк Тетяна Павлівна, Котюк Людмила Анатоліївна, Хант 

Галина Олександрівна, Ляшенко Руслана Дмитрівна, Кравчук Микола 

Миколайович. 

11.15–11.30 Підведення підсумків зустрічі 2 і 

підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.30–12.30 Зустріч 3 зі здобувачами вищої 

освіти 

Члени експертної групи;  

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП на різних формах навчання (2-3 

здобувачі з кожного року навчання): Щебивок Роман Леонідович, Пивовар Юрій 

Миколайович, Вольська Інна Віталіївна, Крещенко Яна Вікторівна, 

Стремедловький Віктор Вікторович, Козак Ігор Сергійович, Лук’янчук Галина 

Миколаївна, Коваль Мирослав Сергійович, Петровська Вікторія Аркадіївна, 

Григорчук Володимир Вікторович, Рубанова Олена Олегівна, Висоцький 

Владислав Денисович, Шевчук Аліна Сергіївна, Козова Олександра Василівна, 

Биковський Богдан Юрійович, Люх Катерина Андріївна. 



12.30–13.00 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 

13.00–14.00 Обідня перерва  

14.00–14.30 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 

14.30–15.10 Зустріч 4 з представниками 

студентського самоврядування 

Члени експертної групи;  

представники студентського самоврядування: 

2–3 особи від студентського самоврядування ЗВО, в тому числі, які відповідають за 

участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 

Дем’янчук Іван Володимирович, Лопатюк Олександр Валерійович 

2–3 особи від студентського самоврядування факультету лісового господарства та 

екології Биковський Богдан Юрійович, Люх Катерина Андріївна 

15.10–15.30 Підведення підсумків зустрічі 4 і 

підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.30–16.10 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи;  

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП 

Карчевський Руслан Анатолійович, Зарічний Василь Григорович, Шевчук 

Віктор Васильович, Гриценко Сергій Миколайович, Ткачук Сергій 

Володимирович 

16.10–16.50 Підведення підсумків зустрічі 5 і 

підготовка до відкритої зустрічі  

Члени експертної групи 

16.50–17.30 Відкрита зустріч Члени експертної групи;  
усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО) 

17.30–18.00 Підведення підсумків відкритої 

зустрічі  

Члени експертної групи 

День 2 – 16.04.2021 

08.50–09.00 Організаційна зустріч між 

експертами 

Члени експертної групи 

09.00–10.00 Огляд матеріально-технічної бази, 
що використовується під час 

реалізації ОП (фотозвіт, 

документальний звіт, 

відеотрансляція або поєднання цих 
форматів) 

Члени експертної групи;  
гарант ОП Турко Василь Миколайович; 

директор наукової бібліотеки Ігнатюк Марина Вікторівна; 

керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього 

середовища Федонюк Тетяна Павлівна;  
фахівець лабораторії екології лісу Іванюк Тетяна Миколаївна;  

завідувач навчальної лабораторії кафедри експлуатації лісових ресурсів та 

деревообробних технологій Загурський Йосип Владиславович.  

10.00–10.15 Підведення підсумків огляду 
матеріально-технічної бази і 

Члени експертної групи  



підготовка до роботи з 

документами 

10.15–11.15 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;  
гарант ОП Турко Василь Миколайович; 

декан факультету лісового господарства та екології Вишневський Анатолій 

Васильович; 
заступниця декана з навчальної роботи Іщук Оксана Василівна; 

заступниця декана з наукової роботи Андреєва Олена Юріївна; 

заступниця декана з організаційної роботи Швець Марина Василівна; 
завідувач кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу Сірук Юрій 

Вікторович; фахівці деканату (за потреби). 

11.15–11.30 Підведення підсумків зустрічі 

роботи з документами і підготовка 
до зустрічі 6 

Члени експертної групи  

11.30–12.10 Зустріч 6 із адміністративним 

персоналом 

Члени експертної групи;  

керівник навчально-наукового центру забезпечення якості освіти Степаненко 

Наталія Іванівна; 
керівник навчально-наукового центу організації освітнього процесу Усюк Тетяна 

Вікторівна; 
заступник керівника навчально-наукового центру інформаційних технологій 

Ніколюк Ольга Миколаївна;  

фахівець відділу міжнародного співробітництва Кочук-Ященко Олександр 

Анатолійович. 

12.10–12.30 Підведення підсумків зустрічі 6  Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  

13.30–13.45 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 

13.45–14.15 Зустріч 7 із допоміжними 
(сервісними) структурними 

підрозділами 

Члени експертної групи;  
начальник відділу міжнародного співробітництва Поплавський Павло Генріхович; 

завідувач відділу соціального та гуманітарного розвитку Бойко Тетяна 

Олександрівна;  
начальник відділу кадрів Бєльчєнко Світлана Віталіївна; 

проректор з питань економічного розвитку та безпеки Дем’яненко Юрій 

Володимирович. 

14.15–14.30 Підведення підсумків зустрічі 7 та 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи;  

14.30–15.00 Зустріч 8 з випускниками Члени експертної групи;  

випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб): Мартиненко Василь Валентинович, 

Устименко Володимир Ігорович, Вахницький Михайло Миколайович, Зінкевич 



Роман Анатолійович, Нижник Наталія Олександрівна, Захарчук Андрій 

Володимирович, Чалий Валентин Миколайович, Ліневич Людмила Савеліївна, 

Ільницький Святослав Олегович. 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 8 та 

підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи  

15.30–16.00 Резервна зустріч Члени експертної групи;  
особи, додатково запрошені на резервну зустріч. 

16.00–16.30 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до фінальної 

зустрічі 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

гарант ОП Турко Василь Миколайович; 

ректор Скидан Олег Васильович; 

Проректорка з наукової роботи та інноваційного розвитку Романчук Людмила 

Донатівна; проректор з науково-педагогічної роботи, соціального та гуманітарного 

розвитку Мартинчук Іван Володимирович; декан факультету лісового господарства 

та екології Вишневський Анатолій Васильович. 

17.00–18.00 Підведення підсумків другого дня 
дистанційної акредитації 

Члени експертної групи 

День 3 – 19.02.2021 

09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня 

зустріч експертної групи 

Члени експертної групи  

 


