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ПРОГРАМА 

проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі  

за спеціальністю «029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність»  

(ID у ЄДЕБО 34172)  

за першим рівнем вищої освіти (справа №2260/АС-21)  

у Приватному вищому навчальному закладі  

«Академія рекреаційних технологій і права» 

у строк з 17 по 19 січня 2022 року включно  

(відповідно до наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти  

№ 2062-Е від 14 грудня 2021 року) 

 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 

групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми, а також умови її 

роботи. Дотримання цієї програми є обов’язковим як для закладу вищої освіти (далі – ЗВО), 

так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни цієї програми можливі лише за згодою як 

експертної групи, так і ЗВО. 

Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно. Всі зустрічі проводяться у 

форматі відеоконференцій з використанням технічних засобів відеозв’язку. Узгоджена 

програма відеоконференцій 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 забезпечує технічну підтримку та участь осіб, визначених у розкладі 

програми для кожної відеоконференції, у погоджений час. 

2.2. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників кожної відеоконференції 

про дату і час її проведення. 

2.3. Відеоконференції, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути 

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

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

погоджено експертною групою, в них не можуть брати участі працівники ЗВО та інші особи. 

2.5. У розкладі програми передбачається резервна відеоконференція, на яку експертна 

група може запросити будь-яких осіб, якщо її проведення 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 відеоконференції.  

2.6. ЗВО надає доступ до документів та іншої інформації, необхідної для проведення 

акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 

2.7. Контактними особами від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх 

програм, є гаранти освітніх програм, вказані у відомостях про самооцінювання. 
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3. Розклад роботи експертної групи  
Час Зустріч або інші 

активності 
Учасники Вид роботи та 

технічного 
забезпечення 

День 1 – (17.01.2022) 
08.50–09.00 Зустріч експертної 

групи 
 відео-

конференція 
09.00–09.40 Організаційна зустріч з 

гарантом ОП 
Члени експертної групи  Маслак Володимир Іванович відео-

конференція Карпенко Олена Олексіївна 
Свиданюк Ілля Володимирович 

гарант ОП Марківська Людмила Леонтіївна 
09.40–09.50 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи відео-

конференція 
09.50–10.30 Зустріч 1 з керівником 

та менеджментом ЗВО 
Члени експертної групи  відео-

конференція Керівництво ЗВО  
ректор Стасюк Людмила Леонідівна 
проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародної співпраці 

Колесник Ганна Василівна 

завідувач кафедри 
документознавства та інформаційної 
діяльності 

Мельничук Ольга 

гарант ОП Марківська Людмила Леонтіївна 
10.30–10.50 Підведення підсумків 

зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

10.50–11.50 Зустріч 2 з академічним 
персоналом  

Члени експертної групи  відео-
конференція Академічний персонал Редчук Римма 

Ліщина Валерій 
Сірук Наталія 
Герасимюк Леся 
Тарасюк Людмила 
Тимощук Руслана 
Карпюк Роман 
Ліщук-Торчинська Тетяна 
Савчук Надія 

11.50–12.10 Підведення підсумків 
зустрічі 2 

Члени експертної групи відео-
конференція 

12.10–13.10 Обідня перерва   
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13.10–13.20 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи відео-
конференція 

13.20–14.20 Зустріч 3 зі здобувачами 
вищої освіти 

Члени експертної групи  відео-
конференція Здобувачі  

4 курс денна форма навчання Бончковський Андрій 
4 курс денна форма навчання Луцюк Олена 
4 курс заочна форма навчання Подворнюк Григорій 
3 курс денна форма навчання Мазурок Борис 
3 курс заочна форма навчання Хмарук Валентина 
2 курс денна форма навчання Парійчук Олександра 
2 курс заочна форма навчання Гетьманчук Олена 
2 курс заочна форма навчання Сурко Вікторія 
1 курс денна форма навчання Бречка Анастасія 
1 курс заочна форма навчання Крикун Віталій 

14.20–14.40 Підведення підсумків 
зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи відео-
конференція 

14.40–15.20 Зустріч 4 з 
представниками 
студентського 
самоврядування та 
студентського наукового 
товариства 

Члени експертної групи  відео-
конференція голова студентської ради 2021-2022 

н.р. 
Парійчук Олександра 

в.о. голови студради 2020-2021 н.р. Мулько Юлія 

заступник голови студентської ради з 

навчально-наукової роботи 

Куцик Христина 

заступник голови студентської ради 
Академії з організації дозвілля 

Мельничук Марія 

член студентської ради -

студентського наукового товариства 

Ковальчук Діана 

член Товариства молодих учених Луцюк Олена 
15.20–15.40 Підведення підсумків 

зустрічі 4 
Члени експертної групи відео-

конференція 
15.40–16.10 Відкрита зустріч Члени експертної групи 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників 
адміністрації ЗВО) 

відео-
конференція 

16.10–16.30 Підведення підсумків 
відкритої зустрічі і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи відео-
конференція 

16.30–17.30 Зустріч 5 з 
роботодавцями 

Члени експертної групи  відео-
конференція Представники роботодавців  
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голова Волинського регіонального 
центру з фізичної культури та спорту 
інвалідів 

Галан-Влащук Володимир 

директор Волинської обласна 
бібліотека для юнацтва 

Єфремова Алла 

головний бухгалтер ТзОВ Квітеском Ожема Оксана 
голова Луцької районної ради Омельчук Олександр 

голова предметної (циклової) комісії 

діловодства та інформаційної 

діяльності, викладач вищої категорії  

Володимир-Волинського 

педагогічного фахового коледжу 

імені Агатангела Кримського 

Просова Неля 

заступник голови Волинської 

обласної ради 

Пустовіт Григорій 

провідний архівіст Луцького міського 

трудового архіву 

Товкач Любов 

голова Іваничівської ОТГ Томашевська Лідія 

начальник відділу оформлення 

біометричних документів 

департаменту ЦНАП у м. Луцьку 

Сторожук Ліна 

начальник відділу формування НАФ 

та діловодства ДАВО 

Ярмолюк Руслана 

17.30–18.00 Підведення підсумків 
зустрічі 5 

Члени експертної групи відео-
конференція 

День 2 – (18.01.2022) 
08.50–09.00 Зустріч експертної групи 

і підготовка до огляду 
матеріально-технічної 
бази, що 
використовується під час 
реалізації ОП 

Члени експертної групи відео-
конференція 

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

Члени експертної групи  відео-
конференція Гарант ОП Марківська Людмила 

10.00–10.20 Підведення підсумків Члени експертної групи відео-
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огляду матеріально-
технічної бази і 
підготовка до зустрічі 6 

конференція 

10.20–11.20 Зустріч 6 з 
адміністративним 
персоналом ЗВО 

Члени експертної групи   відео-
конференція Адміністративний персонал ЗВО  

головний бухгалтер Зимоніна Маргарита 
начальник відділу кадрів Нагурняк Лілія 
завідувач відділу з навчально-
виховної та наукової роботи   

Тарасюк Людмила 

технічний секретар приймальної 

комісії 

Герасимюк Леся 

юрисконсульт Скрипюк Юрій  
радник ректора з матеріально-
технічного забезпечення 

Мишко Юрій 

фахівець з інформаційних технологій Лінчук Олександр 
11.20–11.30 Підведення підсумків 

зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи відео-
конференція 

11.30–12.30 Зустріч 7 з 
представниками 
структурних підрозділів 
ЗВО 

Члени експертної групи  відео-
конференція Представники структурних 

підрозділів 
 

проректор з науково-педагогічної 
роботи та міжнародної співпраці 

Колесник Ганна 

завідувач відділу з навчально-виховної 
та наукової роботи (підвищення 
кваліфікації,  ліцензування та 
акредитація)  

Тарасюк Людмила 

заступник з виховної роботи 
завідувача відділу з навчально-
виховної та наукової роботи 

Герасимюк Леся 

практичний психолог Савчук Надія 
інспектор відділу з навчально-
виховної та наукової роботи  
(забезпечення якості освітньої 
діяльності) 

Карпюк Дарина 

юридичної клініки Скрипюк Юрій 
12.30–12.40 Підведення підсумків 

зустрічі 7 
Члени експертної групи відео-

конференція 
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12.40–13.40 Обідня перерва   
13.40–13.50 Підготовка до зустрічі 8 з 

випускниками ОП 
Члени експертної групи відео-

конференція 
13.50–14.30 Зустріч 8 з 

випускниками ОП 
Члени експертної групи  відео-

конференція Випускники ОП   
бібліотекар Державної обласної 
універсальної наукової бібліотеки 
імені Олени Пчілки 

Борщевич Тетяна 

молодша наукова співробітниця 
Волинського краєзнавчого музею 

Зозуля Адріана 

бібліотекар КП Луцька гімназія №21  
імені Миколи Кравчука м. Луцька 

Камінська Алла 

адміністратор ЄДЕБО відділу з 
навчально-виховної та наукової 
роботи Академії рекреаційних 
технологій і права 

Клець Іванна 

завідувач канцелярією ПВНЗ 
«Академія рекреаційних технологій і 
права» 

Лотоцька Ольга 

директор управління персоналом ТРЦ 
«Порт Сіті» 

Олещук Олена 

бренд-менеджер Романчук Іванна 
бібліотекар КЗЗСО «Луцький ліцей 
№27» 

Степасюк Олена 

бібліотекар ЗОШ №23 м. Луцька, член 
методичної ради шкільних 
бібліотекарів м. Луцька 

Струк Раїса 

голова ГО «Довіра» Шишолік Наталія 
14.30–14.40 Підведення підсумків 

зустрічі 8 і підготовка до 
резервної зустрічі 

Члени експертної групи відео-
конференція 

14.40–15.20 Резервна зустріч Члени експертної групи відео-
конференція особи, додатково запрошені на 

резервну зустріч 
 

15.20–15.40 Підведення підсумків 
резервної зустрічі, 
підготовка до 
фінального брифінгу 

Члени експертної групи відео-
конференція 

15.40–16.20 Фінальний брифінг Члени експертної групи  відео-
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Керівництво ЗВО  конференція 
ректор Стасюк Людмила Леонідівна 
завідувач кафедри Мельничук Ольга 
завідувач відділу з навчально-
виховної та наукової роботи 

Тарасюк Людмила 

гарант Марківська Людмила 
16.20–16.40 Підведення підсумків 

фінального брифінгу 
Члени експертної групи відео-

конференція 
16.40–18.00 Робота з документами Члени експертної групи відео-

конференція 
День 3 – (19.01.2022)  

09.00–18.00 «День суджень» – 
внутрішня зустріч 
експертної групи 

Члени експертної групи відео-
конференція 

 

 

 
Керівник експертної групи           Володимир МАСЛАК 
 

Гарант ОП              Людмила МАРКІВСЬКА 

 


