
 
 

 
 

 

 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

ОНП «Економіка»  
третього рівня вищої освіти 

за спеціальністю 051 Економіка 
в Поліському національному університеті 

 
1. Призначення та статус цієї програми 
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної групи 

із Поліським національним університетом (далі – Поліський університет) під час проведення 
акредитаційної експертизи освітньої програми із використанням технічних засобів відеозв’язку, а 
також умови її роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для Поліського університету, 
так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 
експертної групи, так і Поліського 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. Акредитаційна експертиза проводиться за цією програмою із використанням технічних 

засобів відеозв’язку за допомогою платформи Zoom без фізичної присутності експертів у 
Поліському університеті («онлайн-візит»). Оприлюднення програми «онлайн-візиту» є 
обов’язковим. 

2.2. Поліський університет під час «онлайн-візиту» експертної групи сприяє його 
проведенню, надаючи необхідну технічну підтримку учасникам, та забезпечує присутність осіб, 
визначених у розкладі візиту для кожної онлайн зустрічі, у погоджений час. 

2.3. Обов’язковою складовою акредитаційної експертизи є відеофіксація онлайн зустрічей, 
яку веде експертна група виключно для внутрішнього використання Національним агентством із 
забезпечення якості вищої освіти. Відеозаписи зустрічей не можуть передаватися третім особам. 

2.4. Зустрічі, включені до розкладу «онлайн-візиту», є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, які не були запрошені відповідно до розкладу.  

2.5. У розкладі візиту передбачено резервну зустріч, на яку експертна група може запросити 
будь-яких осіб, якщо проведення такої зустрічі зумовлене необхідністю проведення акредитаційної 
експертизи. Експертна група повідомляє про це Поліському університету у розумні строки; 
Поліський університет має вжити розумних заходів, аби забезпечити онлайн участь відповідної 
особи у резервній зустрічі.  

2.6. У розкладі візиту передбачено відкриту зустріч. Поліський університет зобов’язаний 
завчасно повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про 
дату, час і місце проведення онлайн зустрічі, надавши їм необхідні лінки через офіційний сайт 
Поліського університету або за допомогою інших інформаційних платформ. 

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

2.8. Контактною особою від Поліського університету з усіх питань, пов’язаних з 
акредитацією освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 
самооцінювання. Гарант ОНП є відповідальним за забезпечення присутності всіх учасників онлайн 
зустрічей згідно погодженої програми онлайн візиту.



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 08 червня 2021 р. 

09:00–09:15 Організаційна зустріч 
з гарантом ОНП 

Члени експертної групи;  
гарант ОНП – Ткачук Василь Іванович 

09:15–09:30 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
09:30–10:15 Зустріч 1 

з ректором та проректорами 
Поліського національного 
університету (Поліського 
університету) 

Члени експертної групи;  
гарант ОНП – Ткачук Василь Іванович;  
ректор Поліського університету – 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.  

10:15–10:30 Підведення підсумків зустрічі 1, 
підготовка до зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 2 
з гарантом, групою забезпечення 
ОНП і проєктною групою з 
розробки ОНП 

Члени експертної групи;  
Гарант – Ткачук Василь Іванович, 
Група забезпечення спеціальності 051 

«Економіка»: Грабчук Інна Францівна, 
Кільніцька Олена Сергіївна, Кравчук Наталія 
Іванівна, Яремова Марина Іванівна, Бугайчук 
Віта Віталіївна, Ходаківський Володимир 
Миколайович, Зінчук Тетяна Олексіївна, 
Куцмус Наталія Миколаївна, Усюк Тетяна 
Вікторівна, Тарасович Людмила Валеріївна. 

Проєктна група з розробки ОНП: Куцмус Наталія 
Миколаївна, Кравчук Наталія Іванівна, Грабчук 
Інна Францівна. 

11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 2, 
підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12:00–13:00 Обідня перерва Члени експертної групи 
13:00–14:15 Зустріч 3 

з академічним персоналом, 
науковими керівниками і 
представниками наукових шкіл 
ОНП Економіка 

Члени експертної групи, 
науково-педагогічні працівники, що є науковими 

керівниками: Ткачук Василь Іванович, Скидан 
Олег Васильович, Данкевич Віталій 
Євгенійович, Нікітюк Юрій Олександрович; 
викладають на цій програмі, у тому числі фахові 
дисципліни вільного вибору здобувачів: 
Литвинчук Ірина Леонідівна,  Зінчук Тетяна 
Олексіївна, Хант Галина Олександрівна, 
Ніколюк Ольга Миколаївна, Черепанська Ірина 
Юріївна. 

14:15–14:30 Підведення підсумків зустрічі 3, 
підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи 

14:30–15:15 Зустріч 4 з аспірантами ОНП 
Економіка 

Члени експертної групи; 
здобувачі вищої освіти з кожного курсу навчання 

ОНП (очна – 4–5 осіб, заочна – 2–3 особи):  
Нестерчук Аліна Ігорівна – 1-й курс денна 
форма; 
Коценко Маріна Сергіївна – 2-й курс денна 
форма; 



Осіпчук Анна Сергіївна – 3-й курс, денна 
форма; 
Левківський Євгеній Володимирович – 3-й 
курс, денна форма; 
Коморна Оксана Михайлівна – 3-й курс, заочна 
форма. 

15:15–15:30 Підведення підсумків зустрічі 4, 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15:30–16:15 Зустріч 5 
з представниками Наукового 
товариства студентів, аспірантів, 
докторантів і молодих вчених,  
структурними підрозділами з 
інтернаціоналізації 

Члени експертної групи; 
представники Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених: 
Коценко Маріна Сергіївна, Кочук-Ященко 
Олександр Анатолійович, Ращенко Анастасія 
Вікторівна. 

Керівник відділу міжнародних зв'язків – 
Поплавський Павло Генріхович. 

 
16:15–16:30 Підведення підсумків зустрічі 5, 

підготовка до зустрічі 6 
Члени експертної групи 
 

16:30–17:30 Зустріч 6 з роботодавцями та 
випускниками 

Члени експертної групи. 
Представники роботодавців:  
представник Українсько-швейцарської компанії 

ТОВ «Органік Стандарт» – Шукалович Василь 
Федорович;  

заступник директора ННЦ «Інститут аграрної 
економіки», експерт ФАО Регіонального офісу 
Європи та Центральної Азії – Ходаківська Ольга 
Василівна;   

завідувач відділу економіки Волинської державної 
сільськогосподарської дослідницької станції 
Інституту картоплярства НАН України – 
Соколова Алла Олександрівна; 

професор кафедри міжнародної торгівлі і 
маркетингу Київського національного 
економічного університету ім. В. Гетьмана, член 
та академік Міжнародної академії соціально-
економічних наук (Грузія) – Яценко Ольга 
Миколаївна;  

професор, завідувач кафедри економіки 
Львівського національного аграрного 
університету, заслужений діяч науки і техніки 
України – Черевко Георгій Владиславович; 

виконуюча обов’язки директора Агенції 
регіонального розвитку Житомирської області –
Сіранчук Маргарита Ігорівна. 

Випускники спеціальності:  
завідувач кафедри економіки та підприємництва 

Київського інституту бізнесу та технологій – 
Чайкін Олександр Валентинович; 

помічник ректора з питань системи внутрішнього 
контролю Буковинського державного 
медичного університету – Тимчак Віра 
Степанівна.  

Випускники, що залишилися працювати на 
кафедрі: Кравчук Наталія Іванівна, Яремова 



Марина Іванівна, Ходаківський Володимир 
Миколайович, Бугайчук Віта Віталіївна. 

17:30–18:00 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
18:00–19:00 Підведення підсумків першого 

дня зустрічі 
Члени експертної групи 

День 2 – 09 червня 2021 р. 
09:00–9:40 Огляд матеріально-технічної 

бази Поліського університету, 
відео-ролик: 
- бібліотека університету; 
- Сервіси відеоконференцій; 
- лабораторія комп’ютерної 
техніки і телекомунікацій; 
- психологічний хаб «SAFE 
SPACE» і психологічний центр 
«In Vivo»; 
- ННЦ інтелектуальної власності, 
інноватики та управління 
проєктами, дуальної освіти 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП – Ткачук Василь Іванович; 
Директор бібліотеки – Ігнатюк Марина Вікторівна;  
Керівник ННЦ інтелектуальної власності, 

інноватики та управління проєктами – 
Литвинчук Ірина Леонідівна; 

Керівник ННЦ дуальної освіти – Бугайчук Віта 
Віталіївна; 

Керівник психологічного центру «In Vivo» – 
Журавльова Лариса Петрівна. 

9:40–10:20 Огляд матеріально-технічної 
бази, що використовується під 
час реалізації ОНП: 
- платформа дистанційного 
навчання Moodle Поліського 
університету, що 
використовується під час 
реалізації ОНП; 
- електронна бібліотека, 
електронний каталог, 
електронний архів і репозитарій 
бібліотеки Поліського 
університету; 
- віддалений доступ до Scopus, 
WoS; 
- інші ІТ-засоби, що 
використовуються в 
дослідницькій роботі та 
адмініструванні Поліського 
університету 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП – Ткачук Василь Іванович; 
Директор бібліотеки університету – Ігнатюк 

Марина Вікторівна; 
Керівник навчально-наукового центру 

інформаційних технологій – Молодецька 
Катерина Валеріївна. 

 

10:20–10:30 Підведення підсумків огляду 
МТБ, підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи 

10:30–11:30 Зустріч 7 із сервісними 
структурними підрозділами з 
питань академічної 
доброчесності 

Члени експертної групи; 
Представник комісії з етики та академічної 

доброчесності – Степаненко Наталія Іванівна; 
Член фахової експертної комісії для перевірки 

робіт на наявність академічного плагіату – 
Кравчук Наталія Іванівна; 

Відповідальний секретар видання “Наукові 
горизонти «Scientific horizons» – Куровська 
Наталія Олександрівна;  

Проректор з питань економічного розвитку і 
безпеки – Дем’яненко Юрій Володимирович; 

Уповноважена особа з питань запобігання та 
виявлення корупції – Савчук Тетяна 
Валентинівна 

 



11:30–12:00 Підведення підсумків зустрічі 7, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

12:00–13:00 Зустріч 8 із сервісними 
структурними підрозділами із 
внутрішнього забезпечення 
якості освіти 

Члени експертної групи; 
Директор НІІ економіки та агробізнесу – Зінчук 

Тетяна Олексіївна; 
керівник навчально-наукового центру організації 

освітнього процесу – Усюк Тетяна Вікторівна; 
керівник навчально-наукового центру 

забезпечення якості освіти – Степаненко 
Наталія Іванівна; 

керівник відділу аспірантури і докторантури – 
Мельник Наталія Вікторівна; 

декан факультету – Опалов Олександр 
Анатолійович; 

завідувач кафедри, гарант ОНП – Ткачук Василь 
Іванович; 

відповідальна особа за атестацію PhD ОНП 
Економіка – Тарасович Людмила Валеріївна 

 
13:00–13:15 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 
13:15–14:00 Перерва  
14:00–15:00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
15:00–15:15 Підведення підсумків резервної 

зустрічі, підготовка до відкритої 
зустрічі 

Члени експертної групи 

15:15–16:15 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 

гаранта ОНП і представників адміністрації 
Поліського університету) 

16:15–16:30 Підведення підсумків відкритої 
зустрічі, підготовка до фінальної 
зустрічі 

Члени експертної групи 

16:30–17:10 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
ректор Поліського університету – 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 ОНП – Ткачук Василь Іванович. 
17:10–18:00 Робота з документами Члени експертної групи 

День 3 – 10 червня 2021 р. 
09:00–
18:00 

«День суджень» – внутрішня 
зустріч експертної групи 

Члени експертної групи 

 


