ПРОГРАМА
проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів
відеозв’язку експертною групою
у Луцькому національному технічному університеті
у період з 27.01.2021-29.01.2021 р.
освітньої програми 33011 «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю
241 «Готельно-ресторанна справа» за рівнем вищої освіти «бакалавр»
1. Призначення та статус цієї програми
Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної
групи у Луцькому національному технічному університеті (далі – ЛНТУ) під час проведення
акредитаційної експертизи освітніх програм, а також умови її роботи. Дотримання цієї
програми є обов’язковим як для ЛНТУ, так і для експертної групи. Будь-які подальші зміни
цієї програми можливі лише за згодою як експертної групи, так і ЛНТУ. Узгоджена програма
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. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші
особи.
2.2. ЛНТУ забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у
погоджений час.
Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не можуть бути присутніми
особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу.
2.3. У розкладі виїзду 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 ЛНТУ у розумні
строки; ЛНТУ має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у
резервній зустрічі.
2.4. У розкладі передбачено відкриту зустріч. ЛНТУ зобов’язаний завчасно
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату,
час і місце проведення такої зустрічі.
2.5. ЛНТУ надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення
акредитаційної експертизи, на запит експертної групи.
2.6. Контактною особою від ЛНТУ з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітніх
програм, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання.
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться дистанційно із використанням
технічних засобів відеозв’язку.
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1. Розклад роботи експертної групи
Час

Зустріч або інші активності

Учасники
День 1 (27 січня 2021 року)
Члени експертної групи;
Гарант ОП Полінкевич О.М.
Члени експертної групи

900-930

Організаційна зустріч з гарантом ОП

930–950

Підготовка до 1 зустрічі

950–1050

Зустріч 1 з керівником та менеджментом
ЗВО

Члени експертної групи;
Ректор ЛНТУ Вахович І.М.;
гарант ОП / завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Полінкевич О.М.;
проректор з науково-педагогічної та забезпечення якості освіти Ляшенко О.М.;
декан факультету митної справи, матеріалів та технологій Ткачук В.В.

1050–1100

Підведення підсумків зустрічі 1 і
підготовка до зустрічі 2
Зустріч
2
з
академічним
персоналом

Члени експертної групи

1200–1230

Підведення підсумків зустрічі 2 і
підготовка до зустрічі 3

Члени експертної групи

1230–1330

Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти

Члени експертної групи
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП (3-4 здобувачів з кожного року навчання, серед
яких представники денної і заочної форм навчання):

1100–1200

Члени експертної групи;
науково-педагогічні працівники, які безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а
також викладають на цій програмі

1 курс
Денна форма Лінник Аліна, Пагутяк Олена, Осипчук Дарина, Недбало Софія
Заочна форма Артишук Іван
2 курс
Денна форма Мазурчук Павло, Дубицька Аліна, Іщук Олександр, Ціпан Роман, Ярмолюк
Ірина, Кравчук Вікторія. Заочна форма Потапюк Юлія
3 курс
Денна форма Гулько Віторія, Гладчук Катерина, Слободзян Іванна
Заочна форма Рожко Мілена
4 курс
Денна форма Сьомак Валентина, Мишей Ірина, Панасюк Яна
Заочна форма Шеремета Анастасія
Члени експертної групи

1330–1400

Підведення підсумків зустрічі 3

1400–1450

Обідня перерва

14 –15
1500–1530

Підготовка до зустрічі 4
Зустріч 4 з представниками
студентського самоврядування

1530–1600
1600–1700

Підведення підсумків зустрічі 4 і
підготовка до зустрічі 5
Зустріч 5. Відкрита зустріч

1700–1730

Підведення підсумків першого дня роботи Члени експертної групи

900–1000

Огляд матеріально-технічної бази, що
використовується під час реалізації ОП
(навчальних лабораторій, лекційних
аудиторій, бібліотеки, спортивних залів,
гуртожитку).

1000–1030

Підведення
підсумків
матеріально-технічної бази

50

00

Члени експертної групи;
представники студентського самоврядування:
голова студ. ради факультету (член студ. ради ЛНТУ) Коржик Юлія Олегівна;
заступник голови студ. ради факультету Полюхович Юлія Миколаївна;
секретар студ. ради факультету Шум Надія Василівна
голова студради університету Шах Даніела Тарасівна

Члени експертної групи
Усі охочі учасники освітнього процесу
(окрім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

огляду

День 2 (28 січня 2021 року)
Члени експертної групи
Гарант ОП Полінкевич О.М.
Начальник відділу господарсько-технічного обслуговування Щерба А.В.

Члени експертної групи

30

10

-11

30

Зустріч
6 із структурними
підрозділами

1130–1200

Підведення підсумків зустрічі 6 і
підготовка до зустрічі 7

1200–1230

Зустріч 7 із допоміжними структурними
(сервісними) підрозділами

1230–1300
1300–1400

Підведення підсумків зустрічі 7
Зустріч 8 з роботодавцями

1400–1430

Підведення підсумків зустрічі 8

14 –15

30

Обідня перерва

15 –16

00

Резервна зустріч

30
30

1600–1630

Підведення підсумків резервної зустрічі
та підготовка до фінальної зустрічі

Члени експертної групи;
проректор з науково-педагогічної та забезпечення якості освіти Ляшенко О.М.;
керівник відділу міжнародних зв’язків Корнейко Т.О.;
керівник навчально-методичного відділу Корецька Н.І.;
керівник бізнес-інноваційного центру Федорусь Л.А.
кервник науково-дослідної частини Голій Н.П.
керівник відділу забезпечення якості освіти, акредитації та ліцензування Кузьмак О.М.;
керівник відділу кадрів Панасюк В.П.;
секретар приймальної комісії Бандура І.О.;
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції Кравчук О.В.;
керівник навчально-наукового центру «Volyn Business Hub» Лютак О.М.;
керівники профспілкових комітетів співробітників (Мартинюк В.Л.) та студентів (Арсен
Федюк);
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Керівник відділу іміджу та промоції Третяк О.О.
Директор бібліотеки Бакуменко С.
Савчук Н.А., доцент кафедри соціогуманітарних технологій, яка надає консультаційні послуги
та здійснює психологічну підтримку студентів і працівників ЛНТУ
Заступник начальника відділу фінансування, бухгалтерського обліку та заготівель Ващук В.О.
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Представники роботодавців, які залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення
якості ОП:
Hostel Lutsk G84 Остапович Володимир Петрович
РК «Рестпарк» Гусак Назар Богданович
ГРК «Острів» Барабаш Іванка Миколаївна
Кав’ярня «Золотий дукат» Чигиринюк Жанна Олексіївна
ПП «Бар&Баня» Поліщук Ангеліна Сергіївна
Начальник відділу студентського харчування Алієва Алла Володимирівна
Mojo Hall Хорзова Поліна Віторівна
Члени експертної групи
Члени експертної групи
Особи додатково запрошені на резервну зустріч
Члени експертної групи

1630–1700

Фінальна зустріч

1700–1800

Підведення підсумків другого дня роботи

09 –18
00

00

«День суджень» – внутрішня зустріч
експертної групи

Члени експертної групи
Ректор ЛНТУ Вахович І.М.
гарант ОП Полінкевич О.М.
проректор з науково-педагогічної роботи та забезпечення якості освіти Ляшенко О.М.
завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Полінкевич О.М.
Члени експертної групи
День 3 (29 січня 2021 року)
Члени експертної групи

