
 
 

 
 

 
ПРОГРАМА 

 
проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

за спеціальністю «032 Історія та археологія» 
освітньої програми «Історія та археологія» (ID у ЄДЕБО 27916) 

за першим рівнем вищої освіти (справа №4/АС-22)  
в Тернопільському національному педагогічному університеті 

імені Володимира Гнатюка  
у строк з 14 лютого по 16 лютого 2022 року включно 

(відповідно до наказу Національного агентства  
із забезпечення якості вищої освіти  

№31-Е від 01 лютого 2022 року) 
 
 
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. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних 
засобів відеозв’язку та передбачає проведення повноцінної експертизи без фізичної 
присутності експертів у ЗВО. 

2.2. ЗВО оприлюднює програму роботи експертної групи, забезпечує 

присутність осіб, визначених у розкладі для кожної зустрічі, у погоджений час, а 

також при потребі надає технічну підтримку для необхідного налаштування 

комп’ютерів учасників та правильній інсталяції программного забезпечення. При 

запрошенні учасників різних фокус груп ЗВО має наголосити учасникам про 

необхідність відеозв’язку. Зустрічі, включені до розкладу, є закритими. На них не 

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

2.3. При проведенні дистанційного акредитаційного візиту ЕГ здійснює 

обов’язковий відеозапис усіх онлайн – зустрічей. 
2.4. Огляд матеріально-технічного забезпечення здійснюється у

 форматі відеоконференції (фотозвіт, відеозвіт, документальний звіт, відеотрансляція 

або поєднання цих форматів). 

2.5. У розкладі 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 розкладі передбачено відкриту зустріч. ЗВО подає в себе на сайті та 

інших інформаційних майданчиках інформацію про заплановану відкриту зустріч з 

експертною групою, публікуючи лінк на таку зустріч, вказавши дату, часта мету для 

всіх бажаючих приєднатися. 
2.7. ЗВО надає документи та іншу інформацію,  необхідну для 

проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи шляхом: 

надсилання на електронну пошту та/або надаються коректні посилання та/або в 

модулі запитів в системі. 

2.8. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію 

освітньої програми, є гарант освітньої програми, вказаний у відомостях про 

самооцінювання. 



3. Розклад роботи експертної групи 
 
 

День 1 – (14.02.2022) 
09.00–09.10 Організаційна зустріч експертної групи у 

режимі відеоконференції  
Члени експертної групи: 
Шніцер Ігор Омелянович; 
Смирнов Андрій Іванович; 
Басос Артем Анатолійович 

09.10–09.40 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;  
керівник ЗВО – 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 Васильович;  
декан історичного факультету – Місько 
Володимир Володимирович; 
завідувач кафедри історії України, археології 
та спеціальних галузей історичних наук – Бармак 
Микола Валентинович; 
гарант ОП – Кліш Андрій Богданович 

09.40–10.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 
зустрічі 2 

Члени експертної групи 

10.00–10.40 Зустріч 2 з гарантом ОП у режимі 
відеоконференції 

Члени експертної групи;  
гарант ОП – Кліш Андрій Богданович 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 2 і підготовка до 
зустрічі 3 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 3 з академічним персоналом  у режимі 
відеоконференції 

Члени експертної групи;  
науково-педагогічні працівники, що 
безпосередньо відповідають за зміст ОП, а також 
викладають на цій, у тому числі наукові керівники 
курсових та бакалаврських робіт (до 10 осіб) – 
Бармак Микола Валентинович, Зуляк Іван 
Степанович, Старка Володимир Васильвич, 
Прийдун Степан Васильвич, Секо Ярослав 
Петрович, Строцень Богдан Степанович, Кіцак 



Володимир Миронович, Кондратюк Люба 
Романівна, Романишина Оксана Ярославівна 

11.40–12.00 Підведення підсумків зустрічі 3  Члени експертної групи 
12.00–13.00 Обідня перерва  
13.00–13.10 Підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи 
13.10–13.50 Зустріч 4 зі здобувачами ОП у режимі 

відеоконференції 
Члени експертної групи; 

   здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП: 

1-й курс – Сенькович Ірина Вікторівна, Стецій 
Володимир Михайлович;  
2-й курс – Демчан Дмитро Володимирович, 
Данильчук Назарій Олегович;  
3-й курс – Кошман Артем Томович, Цвид Світлана 
Вікторівна;  
4-й крус – Паньків Ірина Петрівна, Гладиш 
Наталя Романівна;  
Попельовська Анастасія-Марія Петрівна (заочна 
ф.н.), Марків Ігор Степанович (заочна ф.н.) 

13.50–14.00 Підведення підсумків зустрічі 4 і підготовка до 
зустрічі 5 

Члени експертної групи 

14.00–14.40 Зустріч 5 з представниками студентського 
самоврядування 

Члени експертної групи;  
голова Ради молодих вчених – Логвись Ольга 

Ярославівна; 

голова наукового товариства студентів, 

магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених – Баран Богдан Миколайович; 

представник Спільноти студентів-археологів АРТЕ 

ПО ФАКТУ – Цвид Світлана Вікторівна;  

радник голови студентського уряду – Боднар 

Михайло Ігорович; 

студентський декан історичного  факультету – 

Ромашенко Назар; 

голова профкому студентів – Піговський Микола 

Миколайович; 

заступник голови профкому студентів – Генсерук 

Юлія Вікторівна; 

голова профбюро історичного факультету – 



Федоров Назар 

14.40–15.00 Підведення підсумків зустрічі 5 і підготовка до 
відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

15.00–15.40 Відкрита зустріч у режимі відеоконференції Члени експертної групи; 
усі охочі учасники освітнього процесу (крім 
гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО) 

15.40–16.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі та 
підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

16.00–16.40 Зустріч 6 з роботодавцями у режимі 
відеоконференції 

Члени експертної групи; 
представники роботодавців та інші стейкхолдери, 
що залучені до здійснення процедур внутрішнього 
забезпечення якості ОП – Полянський Федір 
Іванович, Ягодинська Марина Олександрівна; 
представник Бюро кар’єри – Бойко Марія 
Миколаївна. 

16.40–17.00 Підведення підсумків зустрічі 6 і першого дня 
роботи експертної групи 

Члени експертної групи 

День 2 – (15.02.2022) 
08.50–09.00 Організаційна зустріч експертної групи у 

режимі відеоконференції  
Члени експертної групи 
Шніцер Ігор Омелянович; 
Смирнов Андрій Іванович; 
Басос Артем Анатолійович. 

09.00–09.40 Огляд матеріально-технічної бази, що 
використовується під час реалізації ОП 
(онлайн-огляд, фото і відео) 

Члени експертної групи; 
гарант ОП – Кліш Андрій Богданович; 
директор наукової бібліотеки – Чайка Ірина 
Анатоліївна; 
представник етнолабораторії – Ятищук Оксана 
Василівна; 
представник Культурно-мистецького центру 

«Світлиця» - Брославський Володимир 

Любомирович;  

науковий консультант «АРТЕ ПО ФАКТУ» - 

Строцень Богдан Степанович 

інші особи (за погодженням експертної групи та 
гаранта ОП) 

   керівник ЗВО – Буяк Богдан Богданович 
09.40–10.00 Підведення підсумків огляду матеріально- Члени експертної групи 



технічної бази і підготовка до зустрічі 7 
10.00–10.40 Зустріч 7  із адміністративним персоналом  Члени експертної групи; 

декан історичного факультету – Місько 
Володимир Володимирович 
заступник декана історичного факультету  з 
навчальної роботи – Секо Ярослав Петрович; 
заступник декана з наукової роботи –  Алексієвець 
Леся Миколаївна; 
заступник декана з виховної роботи – Федорів 
Ірина Олегівна; 
завідувач кафедри історії України, археології та 
спеціальних галузей історичних наук – Бармак 
Микола Валентинович; 
представник Комісії з внутрішнього забезпечення 
якості освіти історичного факультету – Валіон 
Оксана Павлівна; 
координатор академічної мобільності на 
історичному факультеті – Старка Володимир 
Васильович. 

10.40–11.00 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 
зустрічі 8 

Члени експертної групи 

11.00–11.40 Зустріч 8 із представниками допоміжних 
(сервісних) структурних підрозділів у режимі 
відеоконференції 

Члени експертної групи; 
завідувач навчально-методичного відділу – 
Киданюк Андрій Володимирович; 
керівник Центру забезпечення якості освіти – 
Москалюк Микола Миколайович;  
уповноважений з питань запобігання та 
виявлення корупції – Брославський Володимир 
Любомирович; 
представник відділу міжнародних зв’язків – 
Мисула Романа Миронівна; 
начальник відділу кадрів – Бзовська Уляна 
Михайлівна; 
представник служби охорони праці – Данцева 
Мирослава Мирославівна; 
представник Інклюзивно-ресурсного центру –   
Удич Зоряна Ігорівна; 
голова комісії з внутрішнього забезпечення освіти 
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- Бойко Марія Миколаївна 
12.00–12.30 Підведення підсумків зустрічі 8 і підготовка до 

резервної зустрічі 
Члени експертної групи 

12.30–13.30 Обідня перерва  
13.30–14.10 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 
14.10–14.30 Підведення підсумків резервної зустрічі  Члени експертної групи 
14.30–15.30 Робота з документами (в електронному  

режимі) 
Члени експертної групи 

15.30–16.00 Підготовка до фінальної зустрічі Члени експертної групи 
16.00–16.40 Фінальна зустріч Члени експертної групи;  

керівник ЗВО – 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 Васильович;  
декан історичного факультету – Місько 
Володимир Володимирович; 
завідувач кафедри історії України, археології 
та спеціальних галузей історичних наук – Бармак 
Микола Валентинович; 
гарант ОП – Кліш Андрій Богданович. 

16.40–17.00 Підведення підсумків другого дня роботи 
експертної групи 

Члени експертної групи 
 

День 3 – (16.02.2022) 
09.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 
Члени експертної групи 

 
 
                           Керівнник експертної групи                                                                           Ігор ШНІЦЕР 
 
                           Гарант ОП «Історія та археологія»                                                               Андрій КЛІШ 
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