
 

 

ПРОГРАМА 

роботи експертної групи під час проведення акредитаційної 

експертизи у Тернопільському національному педагогічному 

університеті імені Володимира Гнатюка  

у період з 27.08.2020-29.08.2020 рр. освітньої 

програми «Історія та археологія» (ID у ЄДЕБО 

38728) за спеціальністю 032 Історія та археологія 

за третім рівнем вищої освіти 

 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план 

роботи експертної групи в закладі вищої освіти (далі – ЗВО) 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 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. Проведення акредитаційної експертизи із використанням 

технічних засобів відеозв’язку передбачає проведення повноцінної 

експертизи без фізичної присутності експертів у закладі (платформою для 

проведення відеоконференцій є «Zoom»). 

2.2. ЗВО забезпечує у визначений розкладом роботи експертної групи 

час доступність для відеоконференцій осіб, з якими заплановані зустрічі. 



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

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

2.3. ЗВО надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників зустрічей та правильної інсталяції програмного 

забезпечення. При запрошенні учасників різних фокус-груп ЗВО має 

повідомити учасникам про потребу відеозв’язку. 

2.4. У розкладі роботи передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний 

завчасно опублікувати на офіційному веб-сайті інформацію про заплановану 

відкриту зустріч з експертною групою, вказавши посилання на 

відеоконференцію, її дату та час проведення. 

2.5. Огляд матеріально-технічного забезпечення проводиться за 

допомогою фото, відео, а також онлайн трансляцій, які здійснюються через 

технічні засоби відеозв’язку згідно з розкладом роботи експертної групи. 

2.6. Експертна група та ЗВО до початку роботи проводять тестову 

зустріч або зустрічі з метою технічного тестування всіх необхідних 

налаштувань та вивчення функцій програми для ефективного модерування 

відеоконференцій. 

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 освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у 

відомостях про самооцінювання. 

2.9. Відеозапис всіх зустрічей є обов’язковою складовою проведення 

експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку. Файл 

відеозапису є конфіденційним файлом, який не може пересилатись третім 

особам і призначений для підтвердження факту проведення експертизи із 

використанням технічних засобів відеозв’язку. 

 

 

 

 



3. Розклад роботи експертної групи 

Час Зустрічі або інші активності Учасники 

День І (27.08.2020) 

 

09:00-09:30 
Організаційна зустріч 1 з гарантом 

ОП у режимі відеоконференції 
- члени експертної групи: 

Миколенко Дмитро 

Валерійович; Константінова 

Вікторія Миколаївна;  

Герасименко Вікторія 

Вікторівна 

- гарант ОП (Зуляк Іван 

Степанович) 

09:30-10:00 Підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи. 

 

 

 

10:00-10:30 

Зустріч 2 з керівництвом 

Тернопільського національного 

педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка та 

адміністрацією підрозділу, в 

якому реалізується ОП, у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Зуляк Іван 

Степанович); 

- ректор (Буяк Богдан 

Богданович); 

- перший проректор (Терещук 

Григорій Васильович); 

- проректор з наукової роботи 

та міжнародного 

співробітництва 

(Фальфушинська Галина 

Іванівна); 

- декан 

історичного 

факультету 

(Місько 

Володимир 

Володимирович) 

10:30-11:00 Підведення підсумків зустрічі 2 

і підготовка до зустрічі 3 

Члени експертної групи 

 

 

11:00-11:40 

Зустріч 3 з науково- 

педагогічним персоналом у 

режимі відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- науково-педагогічні 

працівники, які 

безпосередньо відповідають 

за зміст освітньої програми, 

а також викладають на цій 

освітній програмі 

(Кондрацька Людмила 

Анатоліївна, Морська 

Наталія Львівна, Струганець 

Любов Василівна, 

Бистрицька Елла 

Володимирівна, Клименко 

Анатолій Олегович) та 

члени проєктної групи ОП 

(Коріненко Павло 

Степанович, Алексієвець 



Леся Миколаївна, Бармак 

Микола Валентинович) (7-8 

осіб) 

11:40-12:00 Підведення підсумків зустрічі 3 

та підготовка до зустрічі 4 

Члени експертної групи. 

12.00-13.00 Обідня перерва  

 

13:00-13:40 
Зустріч 4 зі здобувачами вищої 

освіти за ОП 

«Історія та археологія» в режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- - здобувачі вищої освіти, які 

навчаються на ОП (не менше 

1 здобувачів з кожного року 

навчання, представники очно-

вечірньої і заочної форми 

навчання (Гавур Віталій, 

Ковбаса Василь (1 курс), 

Пирожишин Роман, Балан 

Ярослав (2 курс), Баран 

Богдан, Петрик Юрій (3 курс), 

Стоколоса Тарас (4 курс) 

 

13:40-14:00 

Оформлення результатів зустрічі 4 

та підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи. 

14:00-14:40 Зустріч 5 з представниками 

студентського (громадського) 

самоврядування у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- керівник студентського 

уряду – Боднар Михайло  

- студентський декан 

історичного факультету – 

Манько Ірина;  

- голова профкому студентів – 

Піговський Микола; 

- голова профбюро студентів 

історичного факультету 

Тихоліз Марія; 

- голова ради молодих 

вчених Чорній Анастасія; 

- заступник голови ради 

молодих вчених Горин 

Оксана; 

- голова наукового 

товариства студентів, 

магістрантів, аспірантів, 

докторантів та молодих 

вчених Баран Богдан; 

- член наукового товариства 

студентів, магістрантів, 

аспірантів, докторантів та 

молодих вчених 

історичного факультету – 

Козюпа Володимир;  

 



 

14:40-15:00 

Оформлення результатів зустрічі 5 

та підготовка до 

зустрічі 6 

Члени експертної групи. 

15:00-15:40 Зустріч 6 із гарантом ОП у 

режимі відеоконференції 
- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Зуляк Іван 

Степанович) 

 

15:40-16:00 

Оформлення результатів зустрічей 5 і 

6 та підготовка до зустрічі 7 

Члени експертної групи. 

 

 

 

16:00-16:40 

Зустріч 7 із стейкхолдерами 

(роботодавцями, представниками 

академічної спільноти) у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- представники 

стейкхолдерів (не менше 3-х 

осіб) 

- Ткач Володимир 

Михайлович, директор 

Тернопільського 

регіонального центру 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 

установ, організацій; 

- Полянський Федір 

Іванович, директор 

Державного архіву 

Тернопільської області; 

- завідувач кафедри 

інформаційної та 

соціокультурної діяльності 

Тернопільського 

національного економічного 

університету, Гомотюк 

Оксана Євгенівна;  

- завідувач кафедри 

українознавства і філософії 

Тернопільського 

національного технічного 

університету ім. І. Пулюя, 

Криськов Андрій 

Анатолійович 

16:40-17:00 Підведення підсумків зустрічі 7 та 

першого дня роботи 

Члени експертної групи. 

День ІІ 

(28.08.2020) 

 

 

09:00-09:40 

Огляд аудиторного фонду та 

матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації 

ОП (онлайн-огляд, фото і відео) 

- члени експертної групи; 

- ректор університету (Буяк 

Богдан Богданович)  

- гарант ОП (Зуляк Іван 



Степанович) 

09:40-10:00 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи. 

 

 

 

 

10:00-10:40 

Зустріч 8 із представниками 

допоміжних (сервісних) 

структурних підрозділів у режимі 

відеоконференції 

- члени експертної групи; 

- керівник навчально-

методичного відділу (Киданюк 

Андрій Володимирович); 

- проректор з наукової 

роботи та міжнародного 

співробітництва 

(Фальфушинська Галина 

Іванівна);  

- керівник відділу 

міжнародних зв’язків (Мисула 

Романа Миронівна); 

- координатор ЄКТС 

історичного факультету 

(Бистрицька Елла 

Володимирівна);  

- директор Наукової 

бібліотеки (Чайка Ірина 

Анатоліївна);  

- відповідальний секретар 

приймальної комісії 

(Древніцький Юрій 

Романович).  

10:40-11:00 Обговорення результатів 

зустрічі 8 та підготовка до 9-ої зустрічі 

Члени експертної групи 

 

 

11:00-11:40 

Зустріч 9 із адміністративним 

персоналом у режимі 

відеоконференції  

- члени експертної групи; 

- керівник відділу 

аспірантури і докторантури 

(Постолюк Марія Іванівна);  

- керівник Центру 

забезпечення якості освіти 

(Москалюк Микола 

Миколайович); 

- голова комісії 

внутрішнього забезпечення 

якості освіти (Бойко Марія 

Миколаївна); 

- головний бухгалтер 

(Савчин Віктор Леонович);  

- керівник 

відділу у 

справах молоді 

(Брославський 

Володимир 



Любомирович); 

- вчений секретар 

університету (Гевко 

Вікторія Романівна); 

- завідувач відділу кадрів 

(Бзовська Уляна 

Михайлівна.). 

 

11:40-12:00 

Підведення підсумків зустрічі 9, 

оформлення результатів 

Члени експертної групи. 

12:00-13:00 Обідня перерва  

 

13:00-13:40 
Зустріч 10 з науковими керівниками 

у режимі відео конференції  
- члени експертної групи; 

- наукові керівники 

здобувачів, що навчаються 

за ОП «Історія і 

археологія».7 

Алексієвець Леся Миколаївна;  

Зуляк Іван Степанович; 

Москалюк Микола 

Миколайович; 

Буяк Богдан Богданович. 

13:40-14.00 Підведення підсумків зустрічі 10, 

оформлення результатів 

Члени експертної групи. 

14:00-14:40 Відкрита зустріч із охочими у режимі 

відеоконференції 
 

- члени експертної групи; 

- усі охочі учасники 

освітнього процесу (крім 

гаранта ОП та представників 

адміністрації ЗВО). 

- Мисик Володимир 

Святославович, заступник 

директора з науково-

педагогічної та виховної 

роботи Тернопільського 

обласного інституту 

післядипломної педагогічної 

освіти; 

- Мазурок Ольга 

Михайлівна, викладач 

історії ДВНЗ 

«Тернопільський коледж 

харчових технологій і 

торгівлі»; 

- Ткач Володимир 

Михайлович, директор 

Тернопільського 

регіонального центру 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого самоврядування, 

державних підприємств, 



установ, організацій; 

- Полянський Федір 

Іванович, директор 

Державного архіву 

Тернопільської області; 

- Пшеничний Тарас 

Юрійович, заступник декана 

з науково-педагогічної та 

навчальної роботи 

історичного факультету 

Київського національного 

університету 

ім.Т. Шевченка; 

- Чорнописька Вікторія 

Зіновіївна, асистент кафедри 

цивільного права та процесу 

(Львівська Політехніка). 

 

14:40-16:30 

Робота з документами (в електронному 

режимі) 

Члени експертної групи 

16:30-16:50 Резервна зустріч  - члени експертної групи 

16:50-17.00 Підведення підсумків зустрічі, 

оформлення результатів 

Члени експертної групи. 

 

17:00-17.30 
 

Фінальна зустріч 
- члени експертної групи; 

- гарант ОП (Зуляк Іван 

Степанович); 

- декан історичного 

факультету (Місько 

Володимир 

Володимирович); 

- завідувач кафедри історії 

України, археології та 

спеціальних галузей 

історичних наук (Бармак 

Микола Валентинович);  

- завідувачка кафедри 

всесвітньої історії та 

релігієзнавства (Бистрицька 

Елла Володимирівна);  

- завідувач кафедри 

філософії та суспільних наук 

(Григорук Анатолій 

Ананійович);  

- ректор (Буяк Богдан 

Богданович);  

- перший проректор 

(Терещук Григорій 

Васильович); 

- проректор з наукової роботи 

та міжнародного 



співробітництва 

(Фальфушинська Галина 

Іванівна) 

День ІІІ 

(29.08.2020) 

09.00-16.00 «День суджень» внутрішня зустріч членів 

експертної групи. 

 


