
Розклад роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із 
використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «061 Журналістика» освітньої програми «06 

Журналістика» (ID у ЄДЕБО 39074 за третім рівнем вищої освіти (справа № 0881/АС-21) у Тернопільському 
національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – 13.05.2021 р. 

09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;  
гарант ОП – Поплавська Наталія Миколаївна 

09.30–10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 
10.00–10.30 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО 

  
Члени експертної групи;  
керівник ЗВО – Буяк Богдан Богданович; 
проректори ЗВО:  
перший проректор Терещук Григорій 
Васильович;  
проректор з наукової роботи та міжнародного 
співробітництва Фальфушинська Галина 
Іванівна; 
проректор з навчально-методичної роботи 
Гевко Ігор Васильвич; 
проректор із соціально-економічного розвитку 
Гирило Олег Миколайович; 
керівник підрозділу, у якому реалізовується 
ОП, декан факультету української філології та 
журналістики – Вільчинська Тетяна Пилипівна; 
гарант ОП, завідувач кафедри журналістики – 
Поплавська Наталія Миколаївна 

10.30–11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00–12.00 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи;  
гарант ОП – Поплавська Наталія Миколаївна; 
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст освітньої 
програми, а також викладають на цій 
програмі: Струганець Любов Василівна, 



Вільчинська Тетяна Пилипівна, Дащенко Наталія 
Левківна, Мединська Олеся Ярославівна, 
Вільчинський Олександр Казимирович, Кушнір 
Оксана Василівна, Йордан Анна Мирославівна, 
Синоруб Галина Петрівна, Гуцал Петро 
Зіновійович, Решетуха Тетяна Василівна 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи 
14.00–15.00 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи; 

здобувачі вищої освіти, які навчаються на 
ОП: 
2-й курс – Кирилів Олена Вікторівна; 
4-й курс – Пелешок Ольга Олексіївна 

15.00–15.30 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до 
зустрічі 4 

Члени експертної групи 

15.30–16.30 Зустріч 4 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи; 
представники студентського самоврядування: 
1) від органу студентського самоврядування 
ЗВО, які відповідають за участь студентів у 
внутрішній системі забезпечення якості вищої 
освіти: 
Баран Богдан Миколайович - голова Наукового 
товариства студентів, магістрантів, 
аспірантів, докторантів та молодих вчених; 
Логвись Ольга Ярославівна - голова Ради 
молодих вчених; 
Боднар Михайло Ігорович - голова 
студентського уряду; 
Піговський Микола Миколайович - голова 
профкому студентів; 
Генсерук Юлія Вікторівна - заступник голови 
студентського уряду 
 
2) від органу студентського 



самоврядування відповідного 
структурного підрозділу, у якому 
реалізовується ОП – Пелешок Ольга 
– член Ради молодих вчених ТНПУ;  
Макогін Катерина Василівна – студентський 
декан факультету філології і 
журналістики;  
Серкіз Віталій Андрійович – голова профбюро 
факультету філології і журналістики. 
 

16.30–17.00 Підведення підсумків зустрічі 4  
17.00–17.30 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 і 
підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

18.00–18.30 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи; 
представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОП: Волковинський Олександр 
Сергійович (завідувач кафедри журналістики 
Кам’янець-Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка),  
Марчук Ганна Іванівна (завідувачка кафедри  
журналістики Прикарпатського 
національного університету імені Василя 
Стефаника),  
Федоришин Петро Степанович (головний 
редактор газети «Вільне життя +»,  
Гелецька Ірина Олександрівна (заступник 
директора з навчалної, наукової роботи та 
міжнародного співробітництва Галицького 
коледжу імені В’ячеслава Чорновола)  

18.30–19.00 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи 
День 2 – 14.05.2021 р. 



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

Члени експертної групи; 
керівник ЗВО – Буяк Богдан Богданович; 
гарант ОП – Поплавська Наталія Миколаївна, 
доцент кафедри журналістики – Синоруб 
Галина Петрівна; 
викладач кафедри журналістики – Драган-
Іванець Наталія Василівна; 
голова профбюро факультету філології і 
журналістики, студент бакалаврату – Віталій 
Серкіз 

10.00–10.30 Підготовка до зустрічі 6 Члени експертної групи 
10.30–11.00 Зустріч 6 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

завідувач аспірантурою і докторантурою 
Постолюк Марія Іванівна; 
начальник навчально-методичного відділу 
Киданюк Андрій Володимирович;  
керівник Центру забезпечення якості освіти 
Москалюк Микола Миколайович: 
заступник керівника Центру забезпечення 
якості освіти: Бойко Марія Миколаївна 

11.00–11.30 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до 
зустрічі 7 

Члени експертної групи 

11.30–12.00 Зустріч 7 із допоміжними (сервісними) 
структурними підрозділами 

Члени експертної групи; 
начальник відділу кадрів Бзовська Уляна 
Михайлівна;  
головний бухгалтер Савчин Віктор Леонович; 
директор наукової бібліотеки Чайка Ірина 
Анатоліївна; 
керівниця відділу міжнародних зв'язків – 
Мисула Романа Миронівна 
керівник відділу у справах молоді – 
Брославський Володимир Любомирович 

12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.00 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи 



14.00–15.00 Резервна зустріч Члени експертної групи; 
(особи, додатково запрошені на резервну 
зустріч). 

15.00–15.30 Підведення підсумків резервної зустрічі, 
підготовка до зустрічі 8 

Члени експертної групи 

15.30–16.00 Зустріч 8 з випускниками ОП  (АКРЕДИТУЄТЬСЯ ВПЕРШЕ)  
Члени експертної групи; 
випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб) 
представник Національного агентства забезпечення 
якості вищої освіти / представник секретаріату 
Національного агентства забезпечення якості вищої 
освіти 

16.00–16.30 Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до 
фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.30–17.00 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 
керівник ЗВО Буяк Богдан Богданович; 
гарант ОП: Поплавська Наталія Миколаївна; 
проректори: Терещук Григорiй Васильович - 
перший проректор,  
Гевко Ігор Васильович - проректор з 
навчально-методичної роботи, 
 Фальфушинська Галина Іванівна - проректор з 
наукової роботи та міжнародного 
співробітництва, 
 Гирило Олег Миколайович - проректор із 
соціально-економічного розвитку. 
керівник підрозділу, де реалізовується ОП: 
Вільчинська Тетяна Пилипівна  
представник Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти / представник 
секретаріату Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти 

День 3 – 15.05.2021 р. 
 

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

Члени експертної групи 



 
 

 


