
 
 

 
 

ПРОГРАМА 
роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із 

використанням технічних засобів відео-зв’язку за спеціальністю 231 «Соціальна 
робота» за третім рівнем вищої освіти (Доктор філософії) у Тернопільському 

національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 
 

1. Призначення та статус цієї програми 

Ця програма є документом, що фіксує спільний погоджений план роботи експертної 
групи у закладі вищої освіти (далі – ЗВО) під час проведення акредитаційної експертизи 
освітньої програми, 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 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. ЗВО на час виїзду експертної групи надає їй приміщення для роботи, та, за 

потреби, окреме приміщення для проведення зустрічей. 

2.2. ЗВО забезпечує доступ членів експертної групи до мережі Інтернет із 
використанням бездротової технології Wi-Fi. У виняткових випадках доступ до мережі 
Інтернет може бути забезпечений в інший спосіб. 

2.3. Внутрішні зустрічі експертної групи є закритими; крім випадків, коли це 
погоджено експертною групою, на ній не можуть бути присутні працівники ЗВО та інші 
особи. 

2.4. ЗВО забезпечує присутність осіб, визначених у розкладі виїзду для кожної 
зустрічі, у погоджений час. 

Зустрічі, включені до розкладу виїзду, є закритими. На них не можуть бути 
присутніми особи, що не запрошені на неї відповідно до розкладу. 

2.5. 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 ЗВО у розумні 
строки; ЗВО має вжити розумних заходів, аби забезпечити участь відповідної особи у 
резервній зустрічі.  

2.6. У розкладу виїзду передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно 
повідомити усіх учасників освітнього процесу за відповідною освітньою програмою про дату, 
часу і місце проведення такої зустрічі. 

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 освітньою 
програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про самооцінювання. 

2.9. Акредитаційна експертиза проводиться у вигляді відеоконференції за 
допомогою програми ZOOM. Усі відеозустрічі записуються керівником експертної групи та 
після закінчення експертизи передаються до секретаріату Національного агентства. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 

Час Зустріч або інші активності Учасники 
День 1 – (05.07.2021) 

08.45–09.00 Організаційна зустріч експертної групи Члени експертної групи: 

• Попович Василь Михайлович; 

• Албул Ірина Володимирівна; 

• Бибик Дар’я Дмитрівна. 
09.00–09.30 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи. 

Гарант ОНП – Олексюк Наталія Степанівна. 
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. 
• Гарант ОНП: Олексюк Наталія Степанівна. 
• Ректор: Буяк Богдан Богданович 
• Перший проректор: Терещук Григорій 

Васильович;  

•Проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва: Фальфушинська Галина 

Іванівна; 

•Проректор з навчально-методичної роботи: 

Гевко Ігор Васильвич; 

• Голова спеціалізованої вченої ради Д58.053.03: 
Кравець Володимир Петрович; 
• Декан факультету на якій реалізується ОНП: 
Чайка Володимир Мирославович 

10.30–10.50 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.50–11.50 Зустріч 2 з академічним персоналом Члени експертної групи; 
• гарант ОНП – Олексюк Наталія Степанівна; 
• науково-педагогічні працівники, які 
забезпечують ОНП: Клименко Анатолій 
Олегович, Кондрацька Людмила Анатоліївна, 
Кодлюк Ярослава Петрівна, Петришин Людмила 
Йосипівна, Слозанська Ганна Іванівна, Горішна 
Надія Мирославівна, Лещук Галина Василівна, 
Сорока Ольга Вікторівна, Калаур Світлана 

http://tnpu.edu.ua/about/upravlinnia/prorektor-z-navchalno-metodychno-roboty-.php


Миколаївна, Поліщук Віра Аркадіївна, Олексюк 
Наталія Степанівна 
• відповідальні за проходження практики - 
Олексюк Наталія Степанівна, Поліщук Віра 
Аркадіївна 

11.50–12.10 Підведення підсумків зустрічі 2, підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

12.10–13.10 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти  Члени експертної групи. 
Здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОНП:  
•3-й курс (не менше 2 осіб) – Піговський Микола 
Миколайович, Ящищак Ірина Василівна 
•2-й курс (одна особа) – Шульгіна Лілія Іванівна 
•1-й курс (одна особа) – Собчишин Оксана 
Миколаївна 

13.10–13.30 Підведення підсумків зустрічі 3 Члени експертної групи 
13.30–14.30 Обідня перерва  
14.30–14.50 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
14.50–15.30 Зустріч 4 з представниками Ради молодих 

вчених 
Члени експертної групи. 

• Голова ради молодих вчених – Логвись Ольга 

Ярославівна 

• Заступник РМВ – Горин Оксана Ігорівна 
• Голова Наукового товариства студентів, 
магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих 
вчених - Баран Богдан Миколайович 
• Голова студентського уряду - Боднар Михайло 

Ігорович  

• Заступник голови студентського уряду - 

Генсерук Юлія Вікторівна  

• Аспірант/ка - Піговський Микола Миколайович 

15.30–15.50 Підведення підсумків 4 зустрічі і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.50–16.30 Зустріч 5 з науковими керівниками Члени експертної групи. 
Наукові керівники:  
• Слозанська Ганна Іванівна 
• Удич Зоряна Ігорівна 
• Олексюк Наталія Степанівна 

16.30–16.50 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до Члени експертної групи 



зустрічі 6 
16.50–17.50 Зустріч 6 огляд матеріально-технічної бази, 

що використовується під час реалізації ОП 
(бібліотеки, спеціалізованих (комп’ютерних) 
кімнат, лабораторій тощо) – фотозвіт, відеозвіт, 
документальний звіт. 

Члени експертної групи; 
гарант ОНП – Олексюк Наталія Степанівна 

керівник ЗВО: Буяк Богдан Богданович 

 

17.50–18.20 Підведення підсумків зустрічі 6 Члени експертної групи 
День 2 – (06.07.2021) 

08.45–09.00 Підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи 
09.00–10.00 Зустріч 7 з роботодавцями Члени експертної групи; 

представники роботодавців, що залучені до 
здійснення процедур внутрішнього забезпечення 
якості ОНП, керівники та/або обізнані 
представники підприємств, що є базами практик 
для студентів, які навчаються за ОНП (не менше 
4 осіб): Вайнола Рената Хейкеївна, Горбоніс 
Тетяна Володимирівна, Логвиненко Тетяна 
Олександрівна, Романовська Людмила Іванівна, 
Стинська Вікторія Володимирівна. 

10.00–10.20 Підведення підсумків зустрічі 7 Члени експертної групи 
10.20–10.30 Підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи; 
10.30–11.30 Зустріч 8 із адміністративним персоналом Члени експертної групи; 

• представник відділу міжнародних зв’язків – 

Мисула Романа Миронівна 

• представник наукового відділу - Кормило 

Наталія Вікторівна 

• представник відділу аспірантури та 

докторантури – Постолюк Марія Іванівна 

• представник навчально-методичного відділу – 

Киданюк Андрій Володимирович 

• представник центру забезпечення якості освіти 

– Бойко Марія Миколаївна 

• представник бібліотеки – Чайка Ірина 

Анатоліївна 

• представник профспілкового комітету – 
Григорук Анатолій Ананійович 

11.30–11.50 Підведення підсумків зустрічі 8, підготовка до Члени експертної групи 



зустрічі 9 
11.50–12.40 Зустріч 9 із представниками допоміжних 

(сервісних) структурних підрозділів у режимі 
відеоконференції 

Члени експертної групи; 

• представник відділу кадрів – Бзовська Уляна 

Михайлівна;  

• представник відділу комп’ютеризації – 

Генсерук Віктор Анатолійович 
• представник відділу у справах молоді - 

Брославський Володимир Любомирович  

• представник психологічної служби – Логвись 

Ольга Ярославівна 
12.40–13.00 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 
13.00–14.00 Обідня перерва  
14.00–14.30 Підготовка до відкритої зустрічі Члени експертної групи 
14.30–15.10 Відкрита зустріч  Члени експертної групи; 

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

15.10–15.30 Підведення підсумків відкритої зустрічі і 
підготовка до резервної зустрічі 

Члени експертної групи 

15.30–16.10 Резервна зустріч Члени експертної групи 

16.10–16.30 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи; 
особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

16.30–16.50 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16.50–17.30 Фінальна зустріч Члени експертної групи; 

• гарант ОНП – Олексюк Наталія Степанівна;  

• представники адміністрації: 
Ректор: Буяк Богдан Богданович 
Перший проректор: Терещук Григорій 

Васильович;  

Проректор з наукової роботи та міжнародного 

співробітництва: Фальфушинська Галина 

Іванівна 

День 3 – (07.07.2021) 
09.00–18.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 


