
ПРОГРАМА 
виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи 

відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
від 20 вересня 2021 року № 1605-Е 

 

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. 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. 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. 

2.3. У розкладі онлайн-візиту 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. 

2.4. У розкладі онлайн-візиту передбачено відкриту зустріч. ЗВО зобов’язаний завчасно повідомити усіх учасників освітнього 
процесу за відповідною освітньою програмою про дату, часу і місце проведення такої зустрічі 

2.5. ЗВО надає документи та іншу інформацію, необхідну для проведення акредитаційної експертизи, на запит експертної групи. 
2.6. Контактною особою від ЗВО з усіх питань, пов’язаних з акредитацію освітньою програми, є гарант освітньої програми, вказаний 

у відомостях про самооцінювання. 
2.7. Акредитаційна експертиза проводиться із використанням технічних засобів відеозв’язку дистанційно. 

 
  



Розклад роботи експертної групи  

для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі 

за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки» за другим рівнем вищої освіти освітніх програм 
«Соціальна педагогіка» (ІD у ЄДБО40368) за справою № 1549/АС-21 та «Освітні вимірювання» (ID у ЄДБО 35631) за 

справою № 1550/АС-21  
у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка 

відповідно наказу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти 
від 20 вересня 2021 року № 1605-Е 

 

Час Зустріч або інші активності Учасники 

День 1 – 04.10.2021 (понеділок) 

9.00 – 9.15 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

9.15 – 9.50 Організаційна зустріч з гарантами ОПП 

 

 

Члени експертної групи;  

гаранти ОПП: 

проф. Горбатюк Роман Михайлович 

проф. Петришин Людмила Йосипівна 

 

9.50 – 10.00 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи 

10.00 – 10.40 Зустріч 1 з менеджментом ЗВО 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

гаранти ОПП:  

проф. Горбатюк Роман Михайлович 

проф. Петришин Людмила Йосипівна 

Керівництво ЗВО: 

– Буяк Богдан Богданович – ректор університету 

– Терещук Григорій Васильович – перший проректор 

– Фальфушинська Галина Іванівна – проректор з наукової 

роботи та міжнародного співробітництва 

– Гевко Ігор Васильович – проректор з навчально-

методичної роботи 

– Гирило Олег Миколайович – проректор з соціально-

економічних питань 

– Струганець Борис Володимирович – декан інженерно-

педагогічного факультету 



– Чайка Володимир Мирославович – декан факультету 

педагогіки і психології 

10.40 – 11.00 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до 

зустрічі 2 

Члени експертної групи 

11.00 – 11.40 Огляд матеріально-технічної бази, що 

використовується під час реалізації обох 

ОП  

 

Члени експертної групи,  

гаранти ОПП: 

проф. Горбатюк Роман Михайлович 

проф. Петришин Людмила Йосипівна 

– Буяк Богдан Богданович – ректор університету 

– Піговський Микола Миколайович – голова профкому 

студентів 

– Бойко Марія Миколаївна – керівник Бюро кар’єри 

– Олійник Галина Михайлівна – клуб соціальних ініціатив 

та волонтерства 

– Мешко Галина Михайлівна, Вихор Світлана 

Теодозіївна  – Центр педагогічного консалтингу 

– Писарчук Оксана Тарасівна – нова українська школа 

– Руденський Ростислав Євгенович – інтерактивно 

розвивальна дитяча кімната «Смайлик» 

11.40 – 12.00 Підведення підсумків онлайн огляду Члени експертної групи 

12.00 – 12.40 Зустріч 2 з академічним персоналом 

ОПП «Освітні вимірювання» 

відеоконференція 

Члени експертної групи;  

академічний персонал: 

- Радченко Ольга Яківна – доцент кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти 

- Боднар Оксана Степанівна – професор кафедри 

педагогіки та менеджменту освіти 

- Морська Наталія Львівна – доцент кафедри філософії та 

суспільних наук 

- Турчин Андрій Іванович – доцент кафедри іноземних мов 

- Потапчук Ольга Ігорівна – доцент кафедри комп’ютерних 

технологій 

- Сіткар Степан Вікторович – викладач кафедри 

машинознавства і транспорту 

- Мешко Галина Іванівна – завідувач кафедри педагогіки та 



менеджменту освіти 

- Калаур Світлана Миколаївна – професор кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності 

- Горбатюк Роман Михайлович – завідувач кафедри 

машинознавства та транспорту 

12.40– 13.00 Підведення підсумків зустрічі 2 

Робота із документами 

Члени експертної групи 

13.00 – 13.40 Зустріч 3 з академічним персоналом 

ОПП «Соціальна педагогіка» 

Члени експертної групи;  

академічний персонал: 

- Мешко Олександр Іванович – доцент кафедри психології 
- Левчик Ірина Юріївна – доцент кафедри іноземних мов 
- Поліщук Віра Аркадіївна - завідувач кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 
- Олексюк Наталія Степанівна - професор кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 
діяльності 
- Сорока Ольга Вікторівна - професор кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 
- Лещук Галина Василівна - доцент кафедри соціальної 
роботи і менеджменту соціокультурної діяльності 
- Горішна Надія Мирославівна - доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти 

- Главацька Ольга Леонідівна - доцент кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти 

- Петришин Людмила Йосипівна – професор кафедри 

соціальної роботи і менеджменту соціокультурної 

діяльності 

13.40 – 14.10 Обідня перерва  

14.10 – 14.50 Зустріч 4 зі студентами ОПП «Освітні 

вимірювання» 

відеоконференція 

Члени експертної групи,  

студенти (із кожного курсу), які навчаються на ОПП: 

- Бойчук Галя  Богданівна (1-й курс) 

- Шельвіка Олег Володимирович (1-й курс) 



- Зілько Олександр Миколайович (2-й курс) 

- Крамарук Михайло Вікторович (2-й курс) 

- Француз Іван Миронович (2-й курс) 

14.50 – 15.00 Підведення підсумків зустрічі 4, робота із 

документами, підготовка до зустрічі 5 

Члени експертної групи 

15.00 – 15.40 Зустріч 5 зі студентами ОПП «Соціальна 

педагогіка» 

відеоконференція 

Члени експертної групи, студенти (із кожного курсу), які 

навчаються на ОПП 

- Скальська Анастасія Олегівна (1-й курс) 

- Дякова Антоніна Юріївна (1-й курс) 
- Мудрак Ірина Сергіївна 1(2-й курс) 
- Видойник Тетяна Андріївна (2-й курс) 
- Пйонтковська Марія Вікторівна (2-й курс) 

15.40 – 16.00 Підведення підсумків зустрічі 5, робота із 

документами, підготовка до зустрічі 6 

Члени експертної групи 

 

16.00 – 16.40 Зустріч 6 із адміністративним персоналом 

відеоконференція  

 

 

Члени експертної групи; 

- Москалюк Микола Миколайович – керівник Центру 

забезпечення якості освіти, відповідальний за 

працевлаштування випускників; 

- Киданюк Андрій Володимирович – завідувач навчально-

методичного відділу; 

- Каплун Іван Григорович – керівник виробничої практики; 

- Фальфушинська Галина Іванівна – голова комісії з питань 

академічної доброчесності; 

- Бойко Марія Миколаївна – голова комісії з внутрішнього 

забезпечення освіти; 

- Чайка Ірина Анатоліївна – директор бібліотеки; 

- Мисула Романа Миронівна – начальник відділу 

міжнародних зв’язків. 

16.40 – 17.00 Підведення підсумків зустрічі 6, підготовка до 

відкритої зустрічі 

Члени експертної групи 

17.00 – 17.40 Відкрита зустріч Члени експертної групи; 

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гарантів ОПП 

та представників адміністрації ЗВО) 



17.40 – 18.00 Підведення підсумків відкритої зустрічі, робота 

із документами 

Члени експертної групи 

День 2 – 05.10. 2021. (вівторок) 

09.00 – 09.15 Організаційна нарада експертної групи. 

Перевірка технічних засобів відеозв’язку 

Члени експертної групи 

09.15 – 09.55 Зустріч 7 з представниками студентського 

самоврядування відеоконференція 

 

Члени експертної групи; 

представники студентського самоврядування 

–Логвись Ольга Ярославівна - голова Ради молодих вчених; 

–Баран Богдан Миколайович - голова наукового товариства 

студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих 

вчених; 

 представники студентського уряду:  

- Боднар Михайло Ігорович – голова студентського уряду;  

- Кіналь Андрій Петрович – студентський декан інженерно-

педагогічного факультету;  

- Літвінова Ганна Іванівна – студентський декан факультету 

педагогіки і психології. 

 представники профкому студентів:  

- Піговський Микола Миколайович – голова профкому;  

- Генсерук Юлія Вікторівна – заступник голови 

студентського профкому;  

члени профспілкового комітету:   

- Баран Інна Віталіївна,  

- Атаманчук Катерина Валеріївна. 

10.00. - 10.25 Підведення підсумків зустрічі 7 і підготовка до 

зустрічі 8 

Члени експертної групи 

10.30 – 11.10 Зустріч 8 із структурними підрозділами, 
допоміжними (сервісними) підрозділами 

відеоконференція  

Члени експертної групи;  

- Брославський Володимир Любомирович - начальник 
відділу у справах молоді; 
- Григорук Анатолій Ананійович - голова профспілкової 
організації працівників; 
- Гузар Олена Володимирівна - керівник центру 
професійного розвитку та лідерства  



- начальник відділу кадрів - Бзовська Уляна Михайлівна; 
- головний бухгалтер - Савчин Віктор Леонідович. 

11.15 – 11.30 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи 

11.30 – 12.10 Зустріч 9 з випускниками 

 

 

Члени експертної групи; 

– Данилків Тетяна Ярославіна – соціальний педагог 

Тернопільського навчально-виховного комплексу школи-

ліцей №6 ім. Н Яремчука Тернопільської міської ради; 

– Гавришко Ірина Олександрівна – соціальний педагог 

Тернопільської Української гімназії імені Івана Франка; 

– Савка Марія Михайлівна – вихователь соціальний 

Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації 

12.10 – 12.20 Підведення підсумків зустрічі 9 Члени експертної групи 

12.20-12.50 Резервна зустріч Члени експертної групи; 

особи, додатково запрошені на резервну зустріч 

12.50-13.00 Підведення підсумків резервної зустрічі Члени експертної групи 

13.00 – 14.00 Обідня перерва  

14.00 – 14.40 Зустріч 10 з роботодавцями 

ОПП «Освітні вимірювання» 

ОПП «Соціальна педагогіка» 

 

відеоконференція 

Члени експертної групи 

– Моравська Наталія Степанівна, керівник управління 

Державної служби якості освіти у Тернопільській області; 

– Шайнюк Юрій Чеславович, заступник директора з 

питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості 

освіти Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

– Романовська Людмила Іванівна, професор, доктор 

педагогчних наук, завідуввач кафедри соціальної роботи та 

соціальної педагогіки Хмельницького національного 

університету; 

– Кавецький Віктор Євгенович, завідувач кафедри 

педагогіки, психології та інклюзивної освіти 

Тернопільського обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

– Горбоніс Тетяна Володимирівна – директор 

Тернопільського міського центру для дітей, сім’ї та молоді; 



– Домбровська Людмила Олександрівна - соціальний 

педагог  Тернопільської спеціальної школи Тернопільської 

обласної ради; 

– Світова Алла Іванівна – соціальний педагог ВСП 

«Тернопільський фаховий коледжу ТНТУ імені Івана 

Пулюя». 

14.40 – 15.00 Підведення підсумків зустрічі 10. Робота із 

документами 

Члени експертної групи 

15.00 – 15.40 Резервна зустріч 

 

відеоконференція 

Члени експертної групи 

представники роботодавців, що залучені до здійснення 

процедур внутрішнього забезпечення якості освіти  

15.40 – 16.30 Підведення підсумків зустрічі 11, підготовка до 

фінальної зустрічі 

Члени експертної групи 

16.30 – 17.10 

 

 

Фінальна зустріч 

відеоконференція 

Члени експертної групи; 

гаранти 

проф. Горбатюк Роман Михайлович 

проф. Петришин Людмила Йосипівна 

представник адміністрації ЗВО: 

– Буяк Богдан Богданович – ректор університету 

– Терещук Григорій Васильович – перший проректор 

– Фальфушинська Галина Іванівна – проректор з наукової 

роботи та міжнародного співробітництва 

– Гевко Ігор Васильович – проректор з навчально-

методичної роботи 

17.10 18.00 Організаційно-дорадчі комунікації Робота із 

документами. 

Члени експертної групи 

День 3 – 6.10.2021. (середа) 

09.00–17.00 «День суджень» – внутрішня зустріч 

експертної групи 

Члени експертної групи 

 


